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I. ENQUADRAMENTO
A COVID-19 foi considerada uma Pandemia a 11 de março de 2020 pela Organização Mundial de Saúde. Em Portugal,
as medidas de Saúde Pública têm sido implementadas de acordo com as várias fases de preparação e resposta a
situações epidémicas, por forma a diminuir progressivamente a transmissão do vírus, prestar os cuidados de saúde
adequados a todos os doentes e proteger a Saúde Pública. O sucesso das medidas de Saúde Pública depende da
colaboração de todos os cidadãos, das instituições e organizações, e da sociedade. É sabido que o risco de transmissão
aumenta com a exposição a um número elevado de pessoas, especialmente em ambientes fechados.
O Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas Joaquim de Araújo tem como objetivo geral “manter a atividade
da instituição escolar face aos possíveis efeitos da epidemia/ pandemia, nomeadamente o absentismo dos profissionais
e dos alunos e respetivas repercussões nas atividades escolares e no ambiente familiar e social de toda a comunidade
educativa”.
A Escola assume um papel muito importante, em contexto de epidemia/pandemia, pela possibilidade de contágio e
rápida propagação da doença entre os seus alunos e profissionais. Ter um Plano de Contingência significa estar
preparado e ter a capacidade de tomar medidas de ação rápidas, uma vez instalada uma situação de
epidemia/pandemia, assim como recuperar rapidamente das suas consequências.
A Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu um conjunto de informações e orientações, das quais se destacam a
INFORMAÇÃO 005/2020 de 27/02/2020, a ORIENTAÇÃO 006/2020 de 26/02/2020, a ORIENTAÇÃO 024/2020 de
08/05/2020, que são atualizadas pela DGS de acordo com a evolução da situação e mais recentemente as Orientações
para o ano letivo 2020/2021 bem como o “Referencial Escolas – controlo da transmissão de COVID - 19 em contexto
escolar”.
Este documento tem em conta cada estabelecimento, em cumprimento do disposto no Despacho n.º 2836-A/2020,
de 02/03/2020, designado por Plano de Contingência, e tem em consideração a estrutura proposta pela DGAEP, que
define um conjunto de orientações que permite a preparação e adequação da resposta de cada escola, centrando-se
nas questões operacionais a acautelar, de forma a proteger a saúde dos alunos, docentes, trabalhadores não docentes
e visitantes, assegurando a continuidade da atividade.
A aplicação das medidas previstas no Plano de Contingência não prejudica a aplicação das recomendações e
informações emitidas e a emitir pela DGS.

II. TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO

1. O que é o coronavírus
O novo coronavírus, intitulado SARS-CoV-2, foi identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, na China, na
Cidade de Wuhan. Este novo agente nunca tinha sido previamente identificado em seres humanos, tendo causado um
surto na cidade de Wuhan. A fonte da infeção é ainda desconhecida.
Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o SARS-CoV-2. A COVID-19 é uma
doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). A doença manifesta-se predominantemente por
sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, tosse e dificuldade respiratória, podendo também existir outros
sintomas, entre os quais, odinofagia (dor de garganta) e dores musculares generalizadas.
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2. Transmissão da infeção
Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se, principalmente, através de:
− Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra), produzidas quando uma
pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão
próximas (< 2 metros); pelo contacto direto com secreções infeciosas.
− Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARS-CoV-2 e, em seguida,
com a boca, nariz ou olhos.
Existem ainda estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente infetados em espaços fechados.

3. Principais sintomas
A doença manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente:









febre
tosse
dificuldade respiratória (falta de ar)
odinofagia (dor de garganta)
dores musculares generalizadas
perda transitória do paladar ou do olfato
diarreia
dor no peito e dor de cabeça

A pessoa infetada pode não apresentar sinais ou sintomas (assintomática).

4. Período de incubação e formas de manifestação
Atualmente, estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido desde a exposição ao vírus até ao
aparecimento de sintomas) seja entre 1 e 14 dias. A transmissão de SARS-CoV-2 pode ocorrer cerca de dois dias antes
da manifestação de sintomas.
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 da COVID-19 têm em conta as vias de transmissão
direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados).

5. Medidas de prevenção
Não havendo ainda uma vacina ou tratamento específico para esta doença, as medidas preventivas assumem um
papel crucial no combate à COVID-19, nomeadamente:






Distanciamento social;
Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos e etiqueta respiratória;
Utilização de equipamentos de proteção individual (por exemplo máscaras);
Higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos espaços;
Automonitorização de sintomas, não se deslocando para a escola pessoas com sintomas sugestivos da COVID19.
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III. RESPONSABILIDADES

1. Equipa operativa
A Equipa Operativa será aquela que fará a articulação entre a Escola Sede do Agrupamento e os serviços de saúde. A
Coordenação desta equipa será assumida pela Direção na pessoa da Sra. Diretora do Agrupamento de Escolas Joaquim
de Araújo, Paula Pais. A Diretora, como responsável pela implementação e coordenação do plano de contingência,
tem por funções diretas a garantia da normalidade, na medida do possível, das atividades letivas; o contacto com a
linha 24 (808 24 24 24) no caso de suspeita de alunos com COVID-19; o contacto com os encarregados de educação,
no caso de suspeita de alunos com COVID-19; a implementação das medidas que o Delegado de Saúde vier a
aconselhar; assegurar a substituição de funcionários nos sectores considerados prioritários, e a sua eventual
deslocação entre as Escolas do Agrupamento; ordenar o fecho da escola, de acordo com as recomendações das
entidades competentes.

No Agrupamento de Escolas Joaquim de Araújo a Equipa Operativa organiza-se do seguinte modo:
COORDENAÇÃO DA EQUIPA OPERATIVA
Paula Pais (Diretora)

GESTÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS
Judite Ferreira (Subdiretora)
Fátima Carvalho (Adjunta da Diretora)
Duarte Carneiro (Adjunto da Diretora)
Ricardo Reis (Adjunto da Diretora)

APOIO À GESTÃO DE SERVIÇOS E MATERIAIS

Coordenadores de Estabelecimentos*
Carla Araújo, Isabel Quintas, Mª Manuela Marques
(Coordenadores dos Diretores de turma)

ALUNOS
Diretores de turma
Professores titulares
de turma

SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS
Raquel Guedes

SERVIÇOS DE APOIO À DOCÊNCIA
E MATERIAIS
Adelina Ferreira
(Coordenadora dos Assistentes
Operacionais)

EQUIPA PES
Ângela Vaz (Coordenação PES)
Maria João Vaz (Coordenação PES)
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*Coordenadores de Estabelecimento/ Estabelecimento de Ensino
Sandra Peixoto Escola - Básica de Boavista-Santiago
Ana Cristina Cunha - Escola Básica de Convento-Bustelo
Carla Soares - Escola Básica de Covilhô-Novelas
Carlos Pinto - Centro Escolar de Galegos
Margarida Madureira - Centro Escolar de Rans
Maria José Rocha - Centro Escolar de Duas Igrejas
Maria Graça Alves - Escola Básica de Igreja-Guilhufe
Jovina Rocha - Escola Básica de Póvoa-Guilhufe
Alice Teixeira - Escola Básica da Torre-Urrô
Paula Santos - JI de Marecos
Deolinda Rodrigues - JI de Ponte Novelas
Adriana Pais - JI Padre Pimentel
Cristina Carvalho - Escola Básica de Penafiel Sul

2. Rede de comunicação interna e externa, com os diferentes parceiros
Linha de Saúde 24: 808 24 24 24
Centro de Saúde: 255728320
Bombeiros Voluntários: 255212122
Unidade de Saúde Publica (ACES Tâmega II VSS): 255 777 960
Delegada de Saúde (Dra. Fátima Marques): 927992849
Agrupamento AEJA – Escola sede: 255 724 098/9

IV. IDENTIFICAÇÃO DOS EFEITOS DA INFEÇÃO NA COMUNIDADE ESCOLAR

1. Possíveis efeitos no funcionamento do Agrupamento
A evolução da pandemia é imprevisível podendo causar constrangimentos nos serviços, nomeadamente:





Diminuição de recursos humanos;
Impossibilidade de fornecimento de bens ou serviços;
Reorganização dos serviços considerados prioritários;
Aumento de encargos financeiros.

2. Medidas de manutenção da atividade escolar em situação de crise





Plano de compensação relativo ao Pessoal não docente, assegurando linhas de substituição, adequadamente
formadas e treinadas para o desempenho das funções a substituir/acumular;
Uso de Plataformas digitais e/ou correio eletrónico de forma a facilitar o contacto professor/aluno;
Atualização do ficheiro com os contactos telefónicos e eletrónicos, Centros de Saúde dos utentes, número de
utente, do pessoal docente e não docente (início do ano escolar);
Atualização do ficheiro com os contactos telefónicos e eletrónicos, Centros de Saúde dos utentes, número de
utente dos alunos, a efetuar no início do ano escolar, através dos diretores de turma/ professores titulares de
turma;
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Em caso de encerramento do Agrupamento, o Órgão de Gestão informará os encarregados de educação através
de nota informativa, divulgada na plataforma eletrónica do Agrupamento e afixada nos estabelecimentos do
Agrupamento.

3. EQUIPAMENTOS E PRODUTOS

A Assistente Operacional responsável, em cada estabelecimento de ensino, pelos materiais/despensa mantém os
stocks dos produtos de higiene em quantidade suficiente para fazer face às novas exigências e mantém informada a
Direção, responsável pela gestão de serviços e necessidades do setor.
Aquisição/ reforço dos seguintes equipamentos:










diapositivos de parede, com soluções de limpeza das mãos à base de álcool (SABA), para lavagem de mãos;
toalhetes;
álcool;
sabonete líquido;
termómetro digital, sem contacto;
máscaras;
viseiras;
fatos de proteção individual;
distribuição de um Kit, por período, com 3 máscaras, a todos os alunos, docentes e não docentes.

V. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO DA COVID-19
As medidas de prevenção têm como objetivo dotar a comunidade educativa de comportamentos que sejam
preventivos. Destas medidas fazem parte: a informação a todos e capacitação para a aquisição de hábitos não
facilitadores da propagação da COVID-19; a higienização do ambiente escolar; o cumprimento do código de conduta
e as medidas de isolamento e distanciamento social.

1. Informação e capacitação






Distribuição de cartazes informativos com as regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta das mãos e do
uso das máscaras, em todos os pavilhões, portaria, sala dos professores, refeitório, Centro de Recursos/
bibliotecas, Serviços Administrativos e Direção. Estas regras serão divulgadas, no início do ano letivo, aos alunos e
respetivos encarregados de educação pelos diretores de turma/ Professores titulares de turma.
Colocação, junto aos lavatórios das escolas, de cartazes com a demonstração da técnica de higienização das mãos.
Disponibilização, no site da escola, de informação atualizada e links a fontes de obtenção de informação precisa
sobre a pandemia e prevenção da COVID-19.
Poderão ser agendadas ações/sessões por turma de sensibilização e esclarecimento sobre a COVID-19 para os
alunos, dinamizadas pelos respetivos professores titulares, diretores de turma, docentes da turma.
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2. Higienização ambiental na Escola
A limpeza e desinfeção de superfícies, conforme a Orientação 014/2020 da DGS, é uma prática recomendada para a
prevenção de transmissão da COVID-19 em ambientes comunitários. O vírus SARS-CoV-2 pode sobreviver em
diferentes superfícies, durante horas (cobre e papelão) a alguns dias (plástico e aço inoxidável).
Todas as superfícies podem ser fonte de contaminação, mas o risco deste contágio varia consoante a frequência de
manipulação, de toque ou de utilização. As superfícies com maior risco de contaminação são as de toque frequente,
ou seja, as superfícies manipuladas ou tocadas, por muitas pessoas, e com muita frequência ao longo do dia. São
exemplos destas superfícies: maçanetas de portas, interruptores de luz, telefones, tablets, teclados e ratos de
computadores, principalmente quando usados por várias pessoas, botões de elevadores, torneiras de lavatórios,
manípulos de autoclismos, mesas, bancadas, cadeiras, corrimãos, dinheiro, controlos remotos, entre outros.
No que diz respeito à higiene das instalações do AEJA foi necessário introduzir/ reforçar as seguintes ações:





Esvaziar os caixotes de lixo das salas de aula à hora de almoço e ao final do dia;
Limpar/ desinfetar, pelo menos, duas vezes por dia, e com recurso a detergentes adequados, todas as zonas de
contato frequente as zonas de atendimento dos Serviços Administrativos e balcões da papelaria com detergente,
várias vezes durante o dia;
Desinfetar as zonas de contacto frequente como maçanetas das portas, os corrimãos, os interruptores, a meio da
manhã e a meio da tarde;
Limpar os ratos e os teclados com álcool, na primeira utilização do dia e sempre que mude de utilizador. O mesmo
se aplica aos telefones/ telemóveis;
Higienizar as mesas das salas de aula, com produtos recomendados, após utilização por cada turma;



Higienizar as salas de professores/ assistentes operacionais a meio da manhã, a meio da tarde e ao fim do dia;



Higienizar os refeitórios após a utilização de um grupo e antes de outro entrar na área, especialmente as mesas e
zonas de self-service;



Arejar as salas de aula e todos os locais fechados, nos quais existam aberturas para o exterior, abrindo portas e
janelas;
Durante o intervalo as janelas e portas, desde que as condições meteorológicas o permitam, deverão manter-se
abertas para arejamento, de forma a assegurar uma boa ventilação e renovação do ar. Nas salas de aula, o
professor será a pessoa responsável por deixar as janelas abertas durante os intervalos;
Efetuar a limpeza/desinfeção das casas de banho, após utilização;
A limpeza dos balneários do pavilhão desportivo será realizada, após cada utilização, pelo assistente operacional
responsáveis pelo setor;
Efetuar a limpeza/desinfeção da sala de isolamento após cada caso/ utilização (com registo em impresso próprio
colocado para o efeito na sala);
Todos os brinquedos e materiais de uso partilhado devem ser lavados com detergente doméstico e passados por
água, após cada utilização, nomeadamente nos Jardins de Infância.











3. Código de conduta
Elaborado com o objetivo de reforçar as medidas de prevenção diária, que deverão continuar a ser implementadas
por toda a comunidade educativa AEJA, dentro dos recintos, controladas pelos docentes e não docentes presentes
nas escolas, tais como:


Medição da temperatura corporal à entrada de cada estabelecimento de ensino;
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Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma SABA;
Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, alunos a partir do 2.º ciclo do ensino básico, e ainda
encarregados de educação, fornecedores e outros elementos externos);
Desinfeção das mãos com uma SABA, existente à entrada das salas de aula e do centro de recursos/biblioteca
(controlado pelo professor/ responsável pelo CR);
Impor a obrigatoriedade de lavagem das mãos no refeitório (controlado por um funcionário do setor);
Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos; reforçar
a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e sempre
que necessário;
Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados e lavar as
mãos, com água e sabão, de seguida;
Etiqueta respiratória: tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as
mãos;
Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.;
Manter portões e portas abertas de forma a evitar o toque frequente em superfícies;
Promover a maximização do distanciamento físico;
Cumprimento dos circuitos definidos, devidamente identificados por setas, em cada setor e na entrada e saída do
estabelecimento de ensino.

4. Medidas de isolamento e distanciamento social














O aluno, docente, não docente ou visitante que apresentem febre igual ou superior a 38ºC ou sintomas
respiratórios não podem frequentar a instituição, até que a situação fique completamente esclarecida, mediante
apresentação de declaração médica.
Sempre que um aluno apresente febre igual ou superior a 38ºC ou sintomas respiratórios, durante a permanência
na instituição, será afastado dos restantes alunos e colocado na sala de isolamento, contactados os encarregados
de educação e informada a Diretora do Agrupamento.
Se um adulto apresentar sintomatologia suspeita, durante a permanência na instituição, deve ser contactada a
linha de saúde 24 (808242424) para obtenção de orientação quanto aos procedimentos a adotar.
Nos casos confirmados em adultos ou alunos, não podem frequentar a escola até que lhes seja dada alta clínica.
(consideram-se como casos confirmados todos aqueles que não apresentem justificação médica em contrário).
Os docentes, alunos e demais acompanhantes que tenham regressado ou que tenham estado em contacto
próximo e direto com quem tenha regressado de país ou zona de risco para a infeção pelo SARS-CoV-2,
identificados pela DGS, devem, nos 14 dias subsequentes, monitorizar o seu estado de saúde, medindo a
temperatura corporal duas vezes ao dia, registando os valores e estar atentos a tosse ou a dificuldades
respiratórias. Devem ainda evitar cumprimentos sociais com contacto físico.
As atividades que prevejam entradas de pessoas ou grupos estrangeiros ou nacionais nos estabelecimentos do
AEJA deverão ser canceladas ou adiadas, tendo em conta a situação epidemiológica mundial e a possibilidade da
importação do vírus SARS-CoV-2 através de cidadãos provenientes de áreas com transmissão comunitária ativa.
Todas as atividades que impliquem saídas dos estabelecimentos do AEJA previstas no PAA ou outras que venham
a surgir, serão canceladas ou adiadas até novas orientações.
A lotação máxima, na sala dos professores, nas escolas básica de Penafiel Sul e Secundária Joaquim de Araújo é
de 15 pessoas. Na sala de trabalho dos Diretores de turma apenas podem permanecer em simultâneo 4 pessoas.
A sala de convívio dos alunos encontra-se encerrada.
9
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5. Salas/ área de isolamento
A colocação numa área de “isolamento” visa impedir que outros possam ser expostos e infetados. Tem como principal
objetivo evitar a propagação da doença, transmissível no serviço e na comunidade. As salas/ zonas de “isolamento” e
os circuitos até às mesmas estão devidamente identificados.
As salas/ áreas de isolamento situam-se, preferencialmente, próximo de uma instalação sanitária e estão equipadas
com:



















telefone;
cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do aluno, docente ou não docente, 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, disponível no interior e à entrada desta área;
toalhetes de papel;
máscaras cirúrgicas;
luvas descartáveis;
termómetro digital, sem contacto;
informação sobre o fluxo de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar;
contactos telefónicos - Rede de comunicação interna e externa, com os diferentes parceiros.
Procedimentos ao entrar na sala/ zona de isolamento:
Colocar, na porta, o dístico que indica a interdição de entrada a outro pessoal. O adulto que acompanha o aluno
deve usar máscara de proteção, bata e adotar os devidos cuidados de higiene das mãos;
Se possível o aluno deverá usar máscara de proteção adaptada à sua face;
Aguardar a chegada dos encarregados de educação/pais;
Fazer um breve questionário (formulário disponível na sala de isolamento) aos pais para posterior preenchimento
do registo de ocorrência;
Após a utilização da sala, fazer desinfeção, arejamento e recolha de resíduos contaminados, de acordo com as
recomendações da DGS;
Retirar o dístico de isolamento, 1 hora após completa desinfeção.

Salas/ áreas de isolamento nos estabelecimentos de ensino AEJA:















Escola Secundária Joaquim de Araújo – gabinete 1
Escola Básica de Penafiel Sul – gabinete médico
Escola Básica de Santiago – sala 4
Escola Básica de Covilhô – sala 4
Escola Básica de Bustelo – sala de professores
Escola Básica de Galegos – gabinete 1
Escola Básica de Duas Igrejas – sala 1
Escola Básica de Póvoa – Guilhufe – sala A
Escola Básica de Igreja Guilhufe – sala 4
Escola Básica de Rans – sala 8
Escola Básica de Urrô – gabinete entrada
JI de Marecos – sala professores
JI de Ponte Novelas – sala de prolongamento
JI Padre Pimentel – sala D
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6. Medidas de segurança e prevenção no Pré-Escolar
Em cada estabelecimento, estão criados circuitos de circulação de forma a evitar o cruzamento de pessoas.
À entrada dos estabelecimentos todas as crianças devem desinfetar as mãos com solução antissética de base alcoólica.
As crianças devem ser entregues à entrada do estabelecimento pelo seu encarregado de educação, com máscara, ou
por pessoa por ele designada, e recebidas por uma assistente operacional, evitando-se assim a circulação de pessoas
externas no interior do recinto escolar.
As crianças devem trocar o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado no espaço escolar. Este calçado extra
permanece no estabelecimento de educação, devendo ser higienizado, todos os dias.
As crianças não devem trazer para o JI brinquedos ou outros objetos.
Os momentos de permanência das crianças no recreio dos diferentes grupos escolas básicas (EB) e Jardins de Infância
(JI), com mais de um grupo, devem ocorrer em espaços próprios, para os diferentes grupos.
A sala de refeições deve ter lugares marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico e que as
crianças não estejam de frente umas para as outras, a utilização pelos diferentes grupos ser desfasada.
Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas por uma educadora ou uma assistente
operacional, para que o façam de forma correta.
Os equipamentos devem ser higienizados após a utilização de cada grupo.
A criança não deve permanecer no JI por período superior ao estritamente necessário.
No sentido de continuar a existir articulação e continuidade entre o JI e a família, devem privilegiar-se os contactos
com os encarregados de educação, via telefone ou por meios digitais. Nesta impossibilidade, o contacto deverá ser
feito à entrada do JI ou EB, mantendo o distanciamento físico recomendado e seguindo as demais recomendações da
DGS.
As reuniões de encarregados de educação presenciais serão de caráter excecional, reduzindo os participantes para
salvaguarda da distância social e com máscara.
Mantêm-se as práticas pedagógicas recomendadas aquando da reabertura da educação pré-escolar em 1 de junho.
As regras de etiqueta respiratória, da lavagem correta das mãos e do uso das máscaras, encontram-se afixadas à
entrada de cada estabelecimento.

7. Medidas de segurança e prevenção no 1º ciclo do ensino básico
Em cada estabelecimento, estão criados circuitos de circulação e definidos procedimentos de forma a promover o
distanciamento físico e cruzamento de pessoas.
Os horários estão organizados com desfasamento na hora de entrada, intervalos de recreio e almoço e hora de saída.
Os alunos estão organizados em turmas fixas.
As aulas de cada turma decorrem, sempre que possível, na mesma sala e com lugar na mesa fixo por aluno.
Nas salas, serão mantidas, sempre que possível, as medidas de distanciamento, garantindo a maximização do espaço
entre alunos e entre alunos e professores.
Nos intervalos, os alunos devem permanecer, tanto quanto possível, em zonas específicas definidas para cada turma.
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Durante as aulas as portas das salas permanecerão abertas e sempre que as condições meteorológicas o permitam as
janelas permanecerão também abertas.
Nos refeitórios deverá ser assegurada a lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo da refeição por parte
dos alunos, garantido o máximo distanciamento dos alunos e que não devem estar de frente uns para os outros; a
higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada utilização.

8. Medidas de segurança e prevenção no 2º e 3º ciclo do ensino básico e no ensino secundário
Utilização obrigatória de máscara por alunos, professores e funcionários.
As aulas de cada turma decorrem, sempre que possível, na mesma sala e com lugar na mesa fixo por aluno.
Nas salas, serão mantidas, sempre que possível, as medidas de distanciamento, garantindo a maximização do espaço
entre alunos e entre alunos e professores.
As aulas no 2.º ciclo funcionarão na Escola Básica de Penafiel Sul, com horário duplo da manhã e da tarde: 6.º ano –
manhã e uma tarde e 5.º ano – tarde e uma manhã.
As aulas no 3.º ciclo, de 7.º e 8.º ano funcionarão na Escola Básica de Penafiel Sul, com horário duplo da manhã e da
tarde: 8.º ano – manhã e uma tarde e 7.º ano – tarde e uma manhã.
As aulas no 3.º ciclo, de 9.º ano funcionarão na Escola Secundária Joaquim de Araújo, com horário duplo da manhã e
da tarde: 9.º ano – manhã e uma ou duas tardes.
As aulas no ensino secundário, de 10.º e 11.º ano funcionarão na Escola Secundária Joaquim de Araújo, com horário
duplo da manhã e da tarde: 10.º ano – manhã e uma tarde e 11.º ano – tarde e uma manhã.
As aulas no ensino secundário, de 12.º ano funcionarão na Escola Secundária Joaquim de Araújo, com horário duplo
da manhã e da tarde.
As aulas no ensino profissional, de 1.º, 2.º e 3.º ano, funcionarão na Escola Secundária Joaquim de Araújo, com horário
em regime normal.
Os horários dos intervalos são flexíveis, realizando-se preferencialmente na disciplina de EMRC (5 minutos de
intervalo) que passa a funcionar em blocos de 45 minutos e na disciplina de Educação Física (5 minutos)
correspondente ao tempo do banho que neste momento está interdito.
Nos intervalos as mesas das salas serão objeto de limpeza e desinfeção.
Durante as aulas as portas das salas permanecerão abertas e sempre que as condições meteorológicas o permitam as
janelas permanecerão também abertas.
Foram definidos e identificados circuitos no interior e no exterior de cada pavilhão da escola, para promover o
distanciamento físico nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até às salas de aula, nos acessos ao
refeitório, biblioteca e outros espaços de prática pedagógica.
As atividades experimentais em disciplinas como as de Ciências Naturais, Físico-química, Biologia e Geologia, Biologia
ou outras, devem ser demonstrativas de modo a evitar a manipulação de materiais, por diferentes alunos.
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9. Medidas de segurança e prevenção nos pavilhões gimnodesportivos
Nos espaços onde decorre a prática de atividade física inerente às aulas de Educação Física e Desporto, os docentes
do grupo de recrutamento de educação física devem garantir que os alunos estão sensibilizados para o cumprimento
das regras de etiqueta respiratória assim como das restantes regras de utilização das instalações.
É obrigatório o uso de máscara a todos os professores, funcionários e alunos das escolas Básica de 2.º e 3.º ciclo de
Penafiel Sul e Secundária Joaquim de Araújo no interior dos gimnodesportivos.
Só é permitido retirar as máscaras para a prática da atividade física e pelos alunos que participam na componente
prática da aula.
O professor poderá retirar a máscara para realizar exercícios físicos inerentes ao conteúdo da aula, que assim o exijam.
Na utilização dos balneários estão proibidos os banhos. Os professores de educação física deverão planear as
atividades curriculares tendo em conta este constrangimento, mas respeitando as aprendizagens essenciais da
disciplina.
Na utilização dos balneários pelos alunos, estão autorizados o uso dos vestiários para troca de roupa antes e depois
da aula prática de educação física e desporto.
A utilização dos vestiários é condicionada e limitada a um máximo de 6 alunos em simultâneo, por vestiário. Esta
utilização é supervisionada pelo professor da turma e deverá ser planeada na duração da aula.
Após cada utilização o funcionário de serviço às instalações deverá fazer uma higienização adequada aos vestiários.
Do mesmo modo todos os espaços, materiais e equipamentos utilizados no decorrer das aulas devem ser submetidos
a limpeza e desinfeção, nomeadamente os que possam ter sido partilhados.
São garantidos dispensadores de solução antissética de base alcoólica à entrada e saída dos pavilhões e junto das casas
de banho.
Existem circuitos de entrada e saída nos gimnodesportivos nas duas escolas do agrupamento com instalações
desportivas específicas, escola Básica de 2.º e 3.º ciclo de Penafiel Sul e escola Secundária Joaquim de Araújo, de
acordo com o esquema:
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10. Medidas de segurança e prevenção nas bibliotecas do Agrupamento
Os espaços de cada biblioteca escolar do Agrupamento serão reorganizados, retirando alguns materiais que não
devem ser utilizados nesta fase de pandemia e serão respeitadas as normas de distanciamento entre os utilizadores e
higienização.
Será definido para cada biblioteca o horário de funcionamento, a lotação máxima de utilização em simultâneo e outras
regras de utilização que venham a ser necessárias aplicar, devendo as mesmas ser afixadas à entrada e em lugar visível
para conhecimento dos utilizadores.
As bibliotecas nos períodos de intervalos e durante os períodos de almoço, só poderão ser utilizadas pelos alunos
individualmente para trabalho de pesquisa, estudo ou requisição domiciliária, respeitando sempre a lotação máxima
da mesma.
A zona de atendimento fica apenas a funcionar com um lugar disponível para o atendimento aos utilizadores, que será
sempre individual. Será colocado um separador em acrílico para proteger o utilizador e o elemento que está a fazer o
atendimento.
Na zona de multimédia cada mesa de computador terá um lugar sentado que só pode ser utilizado individualmente
apenas para pesquisas e trabalhos.
Na zona de leitura, pesquisa em livros e /ou estudo, será criado mais espaço entre as mesas que só terão um lugar
sentado e são de utilização individual.
Não haverá alteração na arrumação e organização do fundo documental nas estantes das bibliotecas. O acesso ao
fundo documental é livre mas reservado à lotação máxima de utilizadores em simultâneo estipulado para cada
biblioteca e sendo sempre privilegiado o acesso e a manutenção de todos os livros e materiais pela assistente
operacional ou docente que esteja ao serviço na biblioteca.
O uso de máscara é obrigatório nas bibliotecas e os utilizadores devem desinfetar as mãos à entrada e após o
manuseamento de livros e equipamentos.
Os utilizadores devem, junto ao balcão de atendimento, informar de que equipamentos/serviços precisam para depois
serem encaminhados pelo elemento da equipa que está a rececionar.
Após a utilização do espaço das bibliotecas por qualquer utilizador individualmente ou por uma turma/grupo os
equipamentos, computadores, mesas e cadeiras utilizadas serão desinfetadas.
Sempre que um utilizador manuseia um livro que não seja para requisição, deve deixá-lo em local próprio (carrinho
dos livros) para desinfeção ou quarentena de no mínimo 48h. O livro escolhido para empréstimo domiciliário é
transportado pelo utilizador até junto do balcão de atendimento, para o elemento da equipa fazer a requisição.
Os fundos documentais, após cada manuseamento/utilização serão colocados em espaços próprios, para ficarem em
quarentena o mínimo de 48h.
Após cada utilização por uma turma/grupo haverá 10/15 minutos de encerramento da biblioteca para que o espaço e
equipamentos sejam desinfetados.
A(s) porta(s) da biblioteca deve(m) estar sempre aberta(s), assim como as janelas.
Sempre que haja possibilidade, a entrada e saída dos utilizadores deve ser feita por portas diferentes.
À entrada das bibliotecas haverá sinalética no chão que deve ser cumprida pelos utilizadores.
O uso das bibliotecas será feito prioritariamente, em contexto de turma/grupo/tutoria/mentoria para apoio curricular
de atividades letivas, e atividades dinamizadas e desenvolvidas pela biblioteca e/ou em articulação com docentes.
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A utilização das bibliotecas escolares em contexto de turma/grupo, tem de respeitar a lotação máxima da biblioteca e
carece de requisição do espaço pelo respetivo docente com o mínimo de 48h de antecedência, para cada utilização,
junto dos elementos da equipa na biblioteca.
As turmas/grupos realizam um percurso direto da sala de aula à biblioteca e deverão ser sempre acompanhados por
um docente ou assistente operacional.
Os programas de tutorias, mentorias ou apoio individual, poderão ser realizados nos espaços das bibliotecas sendo
sempre necessário agendamento com antecedência mínima de 48h junto dos elementos da equipa na biblioteca e
desde que os alunos estejam sempre acompanhados do tutor/mentor/técnico/docente.
As bibliotecas terão de ter sempre conhecimento da necessidade de utilização desses espaços por
grupos/turmas/tutorias/mentorias/apoio individual com a requisição do espaço com antecedência mínima de 48h
para cada utilização. A utilização do espaço nestes contextos, pressupõe o devido acompanhamento dos respetivos
docentes/técnicos/assistentes operacionais escalonados para esses grupos/turmas/alunos.
Os fundos documentais a utilizar em sala de aula, devem ser requisitados pelos docentes com alguma antecedência e
serão transportados sempre que possível, por uma assistente operacional. No final da sua utilização e sempre que
possível, será a mesma assistente operacional a ir à sala recolhê-los para serem colocados em quarentena de pelo
menos 48h.
Os fundos documentais provenientes do empréstimo domiciliário, serão entregues nas bibliotecas pelos utilizadores
requisitantes, e no final de cada dia, os mesmos serão colocados em local próprio, para serem sujeitos a quarentena.
A utilização do espaço das bibliotecas para visionamento de filmes não será possível, excetuando situações em que
não haja condições a nível de equipamento na sala de aula. Nessas situações, a ocupação do espaço da biblioteca tem
de ser requisitado pelos docentes com 48h de antecedência, tendo que ser respeitada a lotação máxima da biblioteca
e de acordo com as normas de distanciamento entre os utilizadores.
Não é permitida a leitura/consulta de publicações em suporte de papel (jornais e revistas) deixando estes de estar
expostos, assim como, a utilização de qualquer tipo de jogos de mesa.
O uso autónomo das bibliotecas no final da mancha horária letiva dos alunos, só será permitido aos alunos
identificados como estando em situação de risco e/ou que tenham necessidade comprovada de se manter na escola
fora do seu horário letivo.
As bibliotecas continuarão dentro do possível, a promover e dinamizar atividades que constarão do Plano Anual de
Atividades das Bibliotecas Escolares/Plano Anual de Atividades do AEJA, dirigidas à comunidade educativa para serem
desenvolvidas de forma concertada e articulada com os docentes.
A equipa das bibliotecas, também continuará a dinamizar o blogue das bibliotecas escolares do Agrupamento, BEAEJA, disponibilizando recursos nas vertentes curricular e extracurricular.

11. Medidas de segurança e prevenção nos bares e refeitórios
O período de almoço será desfasado por anos/turmas e foram definidos os seguintes procedimentos para utilização
da cantina:




Utilização obrigatória de máscara, exceto no período de refeição;
Lavagem/desinfeção das mãos à entrada e saída do refeitório;
Será privilegiado o fornecimento das refeições na modalidade takeaway;
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Em caso de necessidade de fazer a refeição no refeitório, os talheres e guardanapos serão fornecidos dentro de
embalagem e aos alunos e dispostos um por mesa, todos voltados na mesma direção de forma a garantir as
medidas de segurança e de distanciamento;
Higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada utilização.
O serviço de bufete dos alunos e dos professores é realizado através de máquinas distribuidoras de alimentos,
fornecendo apenas produtos embalados e em embalagens descartáveis;
Cada utilizador deverá proceder à higienização das mãos, antes da utilização das máquinas distribuidoras de
alimentos;
Será recomendado aos alunos, docente e não docentes para trazerem o lanche, a meio da manhã e da tarde, de
casa.

Circuito de entrada e saída no refeitório
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VI. PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO SUSPEITO
De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente como critérios clínicos infeção respiratória aguda
(febre ou tosse ou dificuldade respiratória) associados a critérios epidemiológicos.

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

Fluxograma do Plano de Contingência no AEJA
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Procedimento, de atuação perante um caso suspeito:
. Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais e sintomas de COVID-19,
informa a Direção da escola (preferencialmente por via telefónica) e, caso se encontre na escola, dirige-se para a sala/
zona de isolamento, definida no plano de contingência.
. Já na sala/ zona de isolamento contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24). Nas situações necessárias o responsável
acompanha o aluno até à sala/ zona de isolamento. Caso se trate de um menor de idade, é contactado de imediato o
encarregado de educação, de modo a informá-lo sobre o estado de saúde do menor. O encarregado de educação deve
dirigir-se ao estabelecimento de educação ou ensino, preferencialmente em veículo próprio.
. Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um adulto, contacta o SNS 24 ou outras linhas
criadas para o efeito e segue as indicações que lhe forem dadas. A diretora do Agrupamento pode realizar o contacto
telefónico, se tiver autorização prévia do encarregado de educação.
. O profissional de saúde do SNS 24 questiona o doente (ou acompanhante) quanto a sinais e sintomas e ligação
epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19.
. Quem acompanhe o aluno, docente ou não docente, com sintomas, deve cumprir as precauções básicas de controlo
de infeção, quanto à higiene das mãos.

Na sequência da triagem telefónica:
• 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”.

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

Devem ser prosseguidos os procedimentos do ponto 5, “Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID19 em contexto escolar”.
Nota: Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito, a Autoridade de
Saúde Local deve ser informada da situação pela Diretora do Agrupamento.

A Autoridade de Saúde Local:



prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização;
esclarece o caso suspeito, 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.º10/2020 da DGS).
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A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de teste deve ser feita 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 suspeito e o(s) respetivo(s) acompanhante(s) devem manter a máscara devidamente colocada.
A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com o estabelecimento de educação ou ensino, procede a uma
rápida avaliação da situação/risco, para decidir a celeridade e amplitude das medidas a adotar. Caso considere
necessário, pode implementar medidas de proteção, enquanto aguarda confirmação laboratorial, nomeadamente
isolamento dos contactos que estiveram sentados em proximidade na sala de aula ou no refeitório ou outros contactos
próximos identificados;
Após confirmação laboratorial do caso, a Autoridade de Saúde Local deve prosseguir com a investigação
epidemiológica (in loco, se necessário):




Inquérito epidemiológico;
Rastreio de contactos;
Avaliação ambiental.

A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o estabelecimento de educação ou ensino
sobre as medidas individuais e coletivas a implementar, de acordo com a avaliação da situação/risco efetuada,
nomeadamente:




Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo o estabelecimento de
educação ou ensino;
Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo caso suspeito, bem como da
área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS);
Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo aso suspeito em dois sacos de plástico, resistentes, com dois nós
apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e colocação dos mesmos em contentores de resíduos
coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos).

VII. RASTREIO DE CONTACTOS
O rastreio de contactos é uma medida de saúde pública cujo objetivo é a rápida identificação de pessoas que estiveram
em contacto com um caso confirmado de COVID-19, garantindo a identificação de possíveis casos secundários, com
vista à interrupção da transmissão da doença.
Este rastreio compreende três passos (Norma n.º 015/2020 da DGS):
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1. Identificação dos contactos
O rastreio de contactos deve ser iniciado prontamente após a confirmação de um caso de COVID-19,
preferencialmente nas 12 horas seguintes à identificação do caso, incluindo os contactos na escola (alunos, pessoal
docente, pessoal não docente), os coabitantes e contactos de outros contextos que possam ser relevantes (Norma n.º
015/2020 da DGS).

2. Classificação dos contactos
O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é dependente do nível de exposição, sendo os contactos classificados, de
acordo com esse nível, em exposição de alto risco e de baixo risco. Esta estratificação de risco é realizada pela
Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública no decurso da investigação epidemiológica, de acordo com a
Norma n.º 015/2020 da DGS.

3. Implementação de medidas
A Autoridade de Saúde Local, após identificação e classificação do nível de risco dos contactos do caso de COVID-19,
e de acordo com a avaliação de risco efetuada, implementa um conjunto de medidas individuais e coletivas (Norma
n.º 015/2020 da DGS).

4. Medidas individuais a aplicar aos contactos
Contactos de alto risco
Os contactos classificados como tendo exposição de alto risco ficam sujeitos aos procedimentos de:




Isolamento profilático no domicílio ou noutro local definido pela Autoridade de Saúde, até ao final do período de
vigilância ativa (Despachos n.º 2836-A/2020 e/ou n.º 3103-A/2020);
Teste laboratorial para deteção de SARS-CoV-2;
Vigilância ativa durante 14 dias, desde a data da última exposição.

Contactos de baixo risco
Os contactos classificados como tendo exposição de baixo risco ficam sujeitos aos procedimentos de vigilância passiva,
com monitorização de sintomatologia pelos encarregados de educação, se menores, ou pelo próprio, durante 14 dias
desde a data da última exposição.

5. Medidas coletivas a adotar pelo Agrupamento
A Autoridade de Saúde pode determinar, além das medidas individuais a adotar pelos contactos, outras medidas
coletivas a aplicar pelo estabelecimento de educação ou ensino, em obediência do Princípio da Proporcionalidade:




Encerramento de uma ou mais turmas;
Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação ou ensino;
Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino.
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VIII. GESTÃO DE SURTOS
Será considerado um surto em contexto escolar, qualquer agregado de 2 ou mais casos com infeção ativa e com ligação
epidemiológica. Numa situação em que existam dois ou mais casos com origens diferentes, a atuação é análoga, pelo
que doravante ambas se designam como “surtos”.
Perante casos de COVID-19, no estabelecimento de educação ou ensino podem verificar-se diferentes Cenários:
A. “Surto” numa turma: casos numa turma ou turmas que funcionem em coorte. Nas coortes, as cadeias de
transmissão poderão ficar circunscritas a este grupo de contacto mais próximo;
B. “Surto” em várias turmas sem ligação epidemiológica: casos que ocorrem em diferentes turmas no mesmo período
temporal, mas sem ligação epidemiológica entre eles;
C. “Surto” em várias turmas com ligação epidemiológica: casos que ocorrem em diferentes turmas, resultantes de
transmissão secundária ou terciária dentro da comunidade escolar;
D. “Surto” sem controlo de transmissão: elevado número de casos em diferentes grupos da comunidade escolar
(alunos, pessoal docente e não docente) com transmissão não controlada.
Perante a existência de um “surto” num estabelecimento de educação ou ensino, será necessário uma rápida atuação
e aplicação de medidas individuais e coletivas pela Autoridade de Saúde Local. As medidas a adotar irão depender de
um conjunto de fatores considerados na avaliação de risco, realizada pela Autoridade de Saúde Local.

Implementação de medidas
Após a realização da investigação epidemiológica, a Autoridade de Saúde Local decidirá, de acordo com a avaliação de
risco, quais as medidas de controle a implementar, podendo determinar:






Isolamento de casos confirmados ou suspeitos;
Isolamento de casos confirmados ou suspeitos e isolamento profilático de contactos de alto risco;
Encerramento de uma ou mais turmas;
Encerramento de uma ou mais zonas da escola;
Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino.

Fluxograma de atuação perante um surto em contexto escolar
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IX. DIVULGAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO
A divulgação do plano será feita na página do Agrupamento www.aeja.pt.
O plano será reavaliado e atualizado, caso seja necessário, em articulação com as autoridades de saúde.

A Diretora
(Paula Pais)
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