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A - ENQUADRAMENTO

Na atual situação relacionada com o COVID-19, as Autoridades de Saúde Nacionais
determinam, a todos os serviços ou estabelecimentos, a elaboração de planos de
contingência que minimizem o risco de contágio e permitam o bom funcionamento das
atividades essenciais.
A Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu um conjunto de informações e orientações, das
quais se destacam as ORIENTAÇÕES 005/2020 e 006/2020 de 26/02/2020, que são
atualizadas pela DGS de acordo com a evolução da situação.
Este documento teve em conta cada estabelecimento, em cumprimento do disposto no
Despacho n.º 2836-A/2020, de 02/03/2020, designado por plano de contingência, teve
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.
Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o
COVID-19. Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório,
podendo ser semelhantes a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave,
como pneumonia.
À Autoridade de Saúde compete intervir em situações de grave risco para a Saúde
Pública, procedendo à vigilância da saúde dos cidadãos e do nível sanitário dos serviços
e estabelecimentos e determinando, quando necessário, medidas corretivas, incluindo a
interrupção ou suspensão de atividades ou serviços e o encerramento dos
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estabelecimentos (Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro).
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1.

DOENÇA POR CORONAVÍRUS (COVID-19)

O coronavírus é um vírus conhecido por causar doença no ser humano e tornou-se
conhecido em todo o mundo. A infeção origina sintomas inespecíficos como tosse, febre
ou dificuldade respiratória, ou apresentar-se como doença mais grave, como pneumonia.
Este novo agente nunca tinha sido previamente identificado em seres humanos, tendo
causado um surto na cidade de Wuhan.
Embora o epicentro da epidemia seja em Wuhan, Província de Hubei (China), onde
estão relatados a maior parte dos casos, o risco de infeção estende-se a qualquer área
internacional com casos confirmados onde se verifique transmissão ativa e sustentada
do vírus.
O período de incubação do novo coronavírus é de 2 a 14 dias. Isto significa que se uma
pessoa permanecer bem 14 dias após contactar com um caso confirmado de doença por
coronavírus (COVID-19), a situação fica encerrada para COVID-19.
De forma geral, estas infeções podem causar sintomas mais graves em pessoas com
sistema imunitário mais fragilizado, pessoas mais idosas, e pessoas com doenças
crónicas como diabetes, cancro e doenças respiratórias, etc.
2. TRANSMISSÃO DE COVID-19
Pelo que é conhecido de outros coronavírus, a transmissão de COVID-19 acontece
quando existe contacto próximo (perímetro até 2 metros) com uma pessoa infetada. O
risco de transmissão aumenta quanto maior for o período de contacto com uma pessoa
infetada.
A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante
uma exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas
respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser
inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas e ainda através do
contacto das duas.

Considera-se que o COVID-19 pode transmitir-se:
- Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micrómetros);
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- Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, 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.
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- Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado
com SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.
- Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron).
- Existem ainda estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente
infetados em espaços fechados.

3- PERÍODO DE INCUBAÇÃO
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
direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos
contaminados).
4- PRINCIPAIS SINTOMAS
Os sintomas são semelhantes aos de uma gripe.
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), dores musculares generalizadas, perda transitória do
paladar ou do olfato, diarreia, dor no peito e dor de cabeça, entre outros. A pessoa
infetada pode não apresentar sinais ou sintomas (assintomática).
5. PREVENIR A TRANSMISSÃO DE COVID-19
Não havendo ainda uma vacina ou tratamento específico para esta doença, as medidas
preventivas assumem um papel crucial no combate à COVID-19.
Para minimizar o risco de infeção por SARS-CoV-2, é fundamental adotar medidas de
prevenção e controlo da transmissão da COVID-19.
A definição destas medidas deve considerar que o vírus se transmite de pessoa para
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pessoa, essencialmente através de gotículas que podem ser inaladas ou depositarem-se
em superfícies ou objetos em que tocamos, e, eventualmente, através de aerossóis
potencialmente infetados em espaços fechados.
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Neste sentido, destacam-se as seguintes medidas:
• Cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel descartável sempre que for necessário
assoar, tossir ou espirrar. O lenço de papel deverá ser deitado num caixote de lixo e, em
seguida, deverão ser lavadas as mãos. Na ausência de lenços de papel descartável,
poder-se-á tossir ou espirrar para a prega do cotovelo. Nunca se deve tossir nem espirrar
para o ar ou para as mãos.
• Distanciamento entre pessoas;
• Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos com frequência e etiqueta
respiratória;
• Utilização de equipamentos de proteção individual (por exemplo máscaras);
• Respeitar os circuitos de circulação em espaços escolares;
• Higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos espaços;
• Automonitorização de sintomas, não se deslocando para a escola pessoas com
sintomas sugestivos de COVID-19.
• As pessoas que sintam tosse, febre ou dificuldade respiratória devem permanecer em
casa e não se deslocar para o seu local de trabalho, escolas dos filhos ou
estabelecimentos de saúde.
• Os alunos, professores, funcionários e visitantes devem lavar as mãos:
 Antes de sair de casa;
 Ao chegar a qualquer estabelecimento de ensino que compõe o Agrupamento de
Escola de Búzio;
 Após usar a casa de banho;
 Após intervalos e atividades desportivas;
 Antes das refeições, incluindo lanches;
 Antes de sair de qualquer estabelecimento de ensino que compõe o
Agrupamento.
• Utilizar um gel alcoólico que contenha pelo menos 60% de álcool se não for possível
lavar as mãos com água e sabão.
• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos.
• Evitar contacto próximo com pessoas com tosse, febre ou dificuldade respiratória.
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• Limpar e desinfetar frequentemente objetos e superfícies de utilização comum.
• Em caso de sintomas ou dúvidas contactar a Linha SNS24: 808 24 24 24. Não se
deslocar diretamente para qualquer estabelecimento de saúde.
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• Consultar regularmente informação em www.dgs.pt
Regresso de deslocações ao estrangeiro
Estar atento às restrições decretadas pela DGS no que respeita às deslocações ao
estrangeiro. Recomenda-se a devida ponderação relativamente à conveniência dessas
deslocações, principalmente para países ou zonas em que a propagação do vírus se
mostra mais ativa, identificados pelas Autoridades de Saúde.
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 COVID-19, identificados pela DGS, devem, nos 14 dias
subsequentes, monitorizar o seu estado de saúde, medir a temperatura corporal duas
vezes ao dia, registar os valores e estar atentos a tosse ou a dificuldades respiratórias.
Quaisquer alterações ao estado de saúde devem ser comunicadas de imediato à linha
SNS 24 (808 24 24 24) que analisará o risco em concreto e fornecerá as devidas
recomendações/orientações.
6. MEDIDAS A ADOTAR PELO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE BÚZIO
• Disponibilização de sabonete/sabão nos espaços adequados a lavagem das mãos.
• Divulgação do Plano de Contingência no Site do Agrupamento, com a indicação de
um ponto de contacto.
• Sessões de informação para os alunos, professores e funcionários, com especialistas
convidados para o efeito (caso se justifique).
• Em sala de aula, estabelecer o distanciamento entre alunos de pelo menos um metro
(sempre que possível).
• Definição de regras específicas para todos os serviços (secretaria, reprografia,
papelaria), bibliotecas, laboratórios, salas específicas, pavilhões desportivos, etc.
• Os Encarregados de Educação devem contactar os serviços e os Diretores de Turma,
preferencialmente por telefone ou por email. Quando necessária a sua presença na
Escola, esta deverá ser devidamente agendada.

7. O QUE É UM CASO SUSPEITO?
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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 como viagens para zona de transmissão
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comunitária ativa ou contato direto com pessoas que tenham realizado estas viagens.
Critérios clínicos

Critérios epidemiológicos

Infeção respiratória

História de viagem para áreas com transmissão

aguda (febre ou tosse

comunitária ativa nos 14 dias antes do início de

ou dificuldade

sintomas

respiratória)

OU

requerendo ou não
hospitalização

E

Contacto com caso confirmado ou provável de
infeção por COVID-19, nos 14 dias antes do início
dos sintomas
OU
Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado
numa instituição de saúde onde são tratados
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doentes com COVID-19

Búzio - Macieira de Cambra - Apartado 13 – 3731-901 VALE DE CAMBRA
Telef.: - 256420700 - Fax: - 256425615 - E-mail: geral@aebuzio.pt , secretaria@aebuzio.pt
CF 600.075.540

B – PLANO DE CONTINGÊNCIA

8. CADEIA DE COMANDO [RESPONSABILIDADES E SUBSTITUTOS] SERÃO OS
PONTOS DE CONTACTO OU PONTOS FOCAIS
CARGO

EFETIVO

SUPLENTE

COORDENAÇÃO DO PLANO

DIRETOR DO
AGRUPAMENTO

SUB-DIRETORA
AGRUPAMENTO

Prof. Pedro Martins

Prof.ª Sandra Pinho

EQUIPA OPERATIVA
COORDENAÇÃO
OPERATIVA
DO PLANO Escola Básica e

Prof.ª Clara Nadais/D. Ana
Silva

Prof.ª Cristina
Fernandes

Prof. César Garcia / D. Isabel
Pinho
Prof.ª Lealdina / D. Fátima

Prof.ª Tânia Praça / D.
Carla
Prof.ª Mónica Silva / D.
Isabel
Prof.ª Carla Suzana / D.
Altina Silva

Secundária de Búzio
COORDENAÇÃO

DO

PLANO

Escola Básica das Dairas
COORDENAÇÃO DO PLANO

Escola Básica de Areias
COORDENAÇÃO DO PLANO

Escola Básica de Arões Junqueira
COORDENAÇÃO DO PLANO

Prof.ª Maria da Luz / D.
esperança

Escola Básica de Codal

Prof.ª Margarida Silva / D.
Isabel
Prof.ª Ana Paula / D. Ana
Paula / Prof.ª Isabel Carvalho

COORDENAÇÃO DO PLANO

Prof.ª Marta Estrela / D. Otília

Escola Básica de Casal
COORDENAÇÃO DO PLANO

Escola Básica de Covo
COORDENAÇÃO DO PLANO

Prof.ª Ana Cristina Tavares

Escola Básica de Janardo
COORDENAÇÃO DO PLANO

Escola Básica de Macinhata
COORDENAÇÃO DO PLANO

Escola Básica de Vila Chã
COORDENAÇÃO DO PLANO

Escola Básica do Búzio
COORDENAÇÃO DO PLANO

Escola Básica Luiz Bernardo
de Almeida
COORDENAÇÃO DO PLANO

Prof.ª Fátima Dias / D. Isabel
Bastos
Prof.ª Helena Quintas / D.
Isilda
Prof.ª Sara Ferreira / D.
Ascensão
Prof.ª Judite Costa / D.
Augusta
Prof.ª Helena Leite

Prof.ª Fernanda Simões
/ D. Lurdes
Prof.ª Margarida Melo /
D. Ana Paula /Prof.ª
Teresa Costa
Prof.ª Micaela Lage / D.
Rosa
Prof.ª Margarida
Monteiro
Prof.ª Amélia Silva / D.
Rosa
Prof.ª Cristina / D. Elisa
Prof. Adelino / D.
Emília Aurora
Prof.ª Graça Santos / D.
Alice
Prof.ª Manuela Maia

Jardim de Infância de Areias
COORDENAÇÃO

DO

PLANO

Prof.ª Graça Martins

D. Ana Maria

Jardim de Infância de Roge
DO

PLANO

Prof.ª Cristina Quental

Jardim de Infância dos Dois,
Coelhosa
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COORDENAÇÃO
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9. DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE ISOLAMENTO
O isolamento ou o encaminhamento de um aluno, de pessoal docente ou não docente
numa “Área de Isolamento” visa impedir que outros membros da comunidade
educativa possam ser expostos e infetados. Esta medida tem como principal objetivo
evitar a propagação desta doença transmissível.
As salas de isolamento serão:

ESTABELECIMENTO DE ENSINO

SALA DE ISOLAMENTO

Escola Básica e Secundária de Búzio

Gabinete Médico

Escola Básica das Dairas

Gabinete Médico

Escola Básica de Areias

Sala Professores

Escola Básica de Arões - Junqueira

Sala Polivalente

Escola Básica de Casal

Sala de EDF

Escola Básica de Codal

Sala de Professores

Escola Básica de Covo

Sala de Professores

Escola Básica de Janardo

Sala dos EE

Escola Básica de Macinhata

Sala de Professores

Escola Básica de Vila Chã

Sala de Professores

Escola Básica do Búzio
Escola Básica Luiz Bernardo de Almeida

Sala de Reuniões
Sala de Professores

Jardim de Infância de Areias

Sala do Acolhimento

Jardim de Infância de Roge

Sala aula 1

Jardim de Infância dos Dois, Coelhosa
Jardim de Infância de Codal

Sala de entrada
Sala de Acolhimento

A sala deve ser utilizada apenas para este fim, deve ser arejada frequentemente, a
porta deve permanecer fechada sempre que estiver a ser utilizada e deve dispor de
um dispositivo dispensador de solução antisséptica de base alcoólica, para
desinfeção das mãos. A sala será utilizada para o isolamento de alunos e
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profissionais que evidenciem sinais de Covid-19, durante a permanência na escola.
A área de isolamento (sala ou gabinete) nos Estabelecimentos de Ensino do
Agrupamento de Escolas de Vale de Cambra tem ventilação natural, ou sistema de
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ventilação mecânica, possui revestimentos lisos e laváveis (sempre que possível).
Esta área está equipada com:
•

cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do aluno, professor ou
colaborador suspeito de infeção por COVID-19, 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;

•

máscara(s) cirúrgica(s);

•

luvas descartáveis;

Nesta área, ou próxima dela, deve existir uma instalação sanitária devidamente
equipada, nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a
utilização exclusiva do caso suspeito. Os alunos, professores e funcionários de cada
Estabelecimento deverão ser informados da localização da área de isolamento na
Escola.

10. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO DO COVID-19 NO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
As escolas e outros estabelecimentos de ensino têm um papel muito importante na
prevenção de uma pandemia de COVID-19, adotando medidas que visem capacitar
a comunidade educativa para exercer comportamentos preventivos adequados e que
pretendem intervir no ambiente escolar, no sentido de facilitar esses mesmos
comportamentos.
O Agrupamento de Escolas tem vindo a reforçar as medidas habituais:
- Disponibilização de dispensadores de sabonete líquido nos WC que permita uma
correta higienização das mãos;
- Cada aluno deverá ser portador de lenços de papel e de uma garrafa de água, da
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máscara social distribuída pelo Agrupamento (alunos matriculados no 5º ao 12º
anos), ou seja, um kit de higienização pessoal;
- Nas salas de aulas as janelas devem permanecer abertas durante os intervalos e, se
possível, durante o período de aula.
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Os Assistentes Operacionais assegurarão (sempre que possível) que:
• seja intensificada a limpeza das mesas da sala de aula;
• as janelas permanecem abertas durante o intervalo;
• os puxadores das portas de acesso a aula sejam desinfetados;
• os interruptores das salas/espaços de aula sejam desinfetados;
• nas aulas em que sejam utilizados computadores, procedam à higienização dos
teclados e dos ratos;
• os pavimentos sejam lavados com uma solução à base de água e desinfetante;
• sejam higienizados os brinquedos e materiais de uso partilhado, com um
detergente doméstico e passados por água limpa, no final da sua utilização.
• Nas salas do ensino pré-escolar, os bonecos de peluche devem ser recolhidos. Os
lápis/marcadores e outros objetos, que as crianças normalmente levam à boca,
devem ser desinfetados com frequência.
Os Encarregados de Educação deverão comprometer-se a:
 não enviar o seu educando para a escola, caso apresente sintomas compatíveis com
a definição de caso suspeito;
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 informar de imediato a Direção do Agrupamento em caso de suspeita;

Búzio - Macieira de Cambra - Apartado 13 – 3731-901 VALE DE CAMBRA
Telef.: - 256420700 - Fax: - 256425615 - E-mail: geral@aebuzio.pt , secretaria@aebuzio.pt
CF 600.075.540

11.
COMO ATUAR PERANTE UM CASO SUSPEITO
11.1 CASO IDENTIFICADO DENTRO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO
Perante a identificação de um caso suspeito, são tomados os seguintes passos:

O Caso Suspeito deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o
permitir. A máscara deverá ser colocada pelo próprio e este deverá verificar se se
encontra bem ajustada, ou seja, ajustamento da máscara à face, de modo a permitir a
oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais da face. Sempre que a máscara
estiver húmida, o Caso Suspeito deverá substituí-la por outra.
1.º) Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa presente no
estabelecimento de educação ou ensino, são imediatamente ativados todos os
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procedimentos constantes no seu Plano de Contingência e é contactado o ponto focal
2.º) O caso suspeito de COVID-19 quando se trate de um menor, é acompanhado
por um adulto, para a área de isolamento, através de circuitos próprios, definidos
previamente. Sempre que se trate de um adulto, dirige-se sozinho para a área de
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isolamento. Na área de isolamento deve consultar o fluxo de atuação perante um
caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar.
3.º) 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.
4.º) 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. O diretor ou o ponto focal do estabelecimento de
educação ou ensino pode realizar o contacto telefónico se tiver autorização prévia
do encarregado de educação. 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 COVID19 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;



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



o Avaliação Clínica em Serviço de Urgência.

5.º) 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 constam em
documento visível na área de isolamento, e gravados no telemóvel do ponto focal e
do diretor do estabelecimento de educação ou ensino.
6.º) A Autoridade de Saúde Local:
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• 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
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aplicável da Orientação n.º10/2020 da DGS).
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.
7.º) 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.
8.º) 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 caso 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
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após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos).
Para implementação de medidas e gestão de casos, a Autoridade de Saúde Local,
pode mobilizar e liderar uma Equipa de Saúde Pública.
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11.2 ATUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO
PERANTE UM CASO CONFIRMADO DE COVID-19 FORA DO
ESTABELECIMENTO
Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação
ou ensino, devem ser seguidos os seguintes passos:

1.º) Perante a comunicação ao estabelecimento de educação 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 ser contactado o ponto focal designado previamente pela Direção do
estabelecimento de educação ou ensino (Anexo 1).
2.º) A Direção do estabelecimento de educação ou ensino ou o ponto focal contacta
de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, a
informar da situação.
3.º) A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local,
assegura a investigação epidemiológica (in loco, se necessário):
• Inquérito epidemiológico;
• Rastreio de contactos;
• Avaliação ambiental.
4.º) De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local

Página

15

informa os contactos de alto e de baixo risco e o estabelecimento de educação ou
ensino, sobre quais as medidas individuais e coletivas a implementar,
nomeadamente:
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• Isolamento de 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 utilizados pelo
caso suspeito, bem como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da
DGS);
• Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso 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).

12. PROCEDIMENTO DE ATUAÇÃO E VIGILÂNCIA DE CONTACTOS
PRÓXIMOS
Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas
que teve ou pode ter tido contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19.
O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de:
1. “Alto risco de exposição”:
- Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, secção, zona até 2 metros) do
caso;
- Quem esteve face-a-face com o caso confirmado ou em espaço fechado com o mesmo;
- Quem partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou
outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração,
sangue, gotículas respiratórias.
2. “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como:
- Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. em
movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções
respiratórias através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou
espirro);
- Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas
de prevenção (ex. utilização adequada de meios de contenção respiratória; etiqueta
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respiratória; higiene das mãos).
Como medida de contenção:
Em situação que o caso confirmado seja de aluno
– por se considerar que os restantes alunos de turma se enquadram na definição de
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“Alto Risco de Exposição”, informar-se-á os encarregados de educação de que os
alunos da turma deverão permanecer em casa em isolamento profilático durante 14
dias. Se algum aluno em isolamento profilático manifestar sintomas compatíveis
com Caso Suspeito, o encarregado de educação, para além de contatar com a Linha
SNS 24, deverá informar de imediato a Direção do Agrupamento. Se após os 14 dias
de isolamento o aluno não manifestar qualquer sintoma compatível com caso
suspeito, poderá regressar à atividade

13. GESTÃO DE SURTOS
13.1 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
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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, tais como:
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• Distanciamento entre pessoas;
• Disposição e organização das salas;
• Organização das pessoas por coortes;
• Organização estrutural do estabelecimento, nomeadamente corredores e
circuitos de circulação;
• Ventilação dos espaços;
• Período entre o início de sintomas e a identificação do caso suspeito;
• Outros fatores.

13.2 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*.
* O encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino só deve ser ponderado
em situações de elevado risco no estabelecimento ou na comunidade. Esta medida apenas
pode ser determinada pela Autoridade de Saúde Local, envolvendo na tomada de decisão as
Autoridades de Saúde Regional e Nacional.
No quadro 1 apresentam-se medidas a implementar mediante a magnitude da transmissão de
SARS-CoV-2 na comunidade escolar. Contudo, a intervenção de Saúde Pública e respetivas
medidas que são recomendadas devem decorrer de uma minuciosa avaliação caso a caso.
Estas medidas deverão ser adequadas à realidade local e considerar, entre outros fatores, a
situação epidemiológica em que o estabelecimento de educação ou ensino se insere, as
condições do mesmo, assim como a existência de recursos necessários para controlo da
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transmissão.
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Quadro 1. Medidas a implementar em contexto de surto

CENÁRIOS

MEDIDAS CUMULATIVAS A IMPLEMENTAR

A

A Autoridade de Saúde Local decidirá de acordo com a avaliação de risco quais as medidas
de controle a implementar, incluindo:
•

Isolamento dos casos;

•

Rastreio de contactos;

•

Isolamento profilático dos contactos de alto risco;

•

Realização de testes laboratoriais aos contactos de alto risco.

A Autoridade de Saúde Local estuda a relação entre os casos e serão avaliadas medidas adicionais

B

em relação ao cenário A, incluindo:
•

Encerramento das turmas com casos confirmados, durante 14 dias desde a data de início de
isolamento profilático de todos os contactos;

Encerramento de uma ou mais zonas da escola, durante 14 dias desde a data de início de isolamento
profilático de todos os contactos.
A Autoridade de Saúde Local estuda a relação entre os casos e serão avaliadas medidas adicionais

C

em relação ao cenário B, incluindo:
•

Alargamento das medidas de isolamento a contactos de baixo risco.

A Autoridade de Saúde Local, em articulação com as Autoridades de Saúde Regional e Nacional,

D

pode considerar a necessidade de escalar as medidas, avaliando o encerramento temporário do
estabelecimento de educação ou ensino. A sua reabertura deverá ocorrer quando a

14. COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS PARCEIROS
É fundamental envolver os parceiros da comunidade educativa para apoiar o
estabelecimento de educação ou ensino a responder de forma célere e adequada e
controlar a transmissão de SARS-CoV-2.
A comunicação tem um papel fundamental. Deste modo, a partilha regular de pontos
de situação, de medidas e recomendações a adotar em cada momento, são peças
chave na estratégia de comunicação e promoção de literacia em saúde, que
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permitem não só tranquilizar e dar confiança face à incerteza, como também a
adoção de comportamentos de proteção da saúde na comunidade escolar e nos
parceiros.
Pela sua importância estratégica, a articulação com os parceiros da comunidade
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educativa, deve ser promovida e potenciada. É fundamental garantir o cumprimento

de todos os procedimentos, como estratégia de envolvimento em todo o processo e,
sempre que possível, na tomada de decisão, através da participação de todos, desde
o momento inicial na resposta a um surto.
Figura 3. Fluxograma de atuação perante um surto em contexto escolar

1º. A Autoridade de Saúde Local 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 SARSCoV-2. Estas equipas devem ser criadas pelos
Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) e lideradas pela Autoridade de Saúde
em articulação com a Equipa de Saúde Escolar.
2º. Perante um surto de COVID-19 ou um caso com grande transcendência social, a
Autoridade de Saúde Local informa a Comissão Municipal de Proteção Civil,
garantido assim a fácil articulação e colaboração institucional entre todos os
organismos e serviços com responsabilidades, promovendo o acionamento dos
planos de emergência pela Comissão Municipal de Proteção Civil, sempre que
tal se justifique.
3º. De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde
Local/Unidade de Saúde Pública comunica à Direção do estabelecimento de
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educação ou ensino o risco e as medidas de proteção individuais e coletivas a
adotar.
4º. Após indicação da Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública, a
Direção do estabelecimento de educação ou ensino informa todos os
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encarregados de educação e restante comunidade escolar da existência de um
surto, das medidas que foram tomadas e das que deverão ser adotadas. Esta
comunicação deve ser detalhada, preservando a confidencialidade e anonimato
dos envolvidos. A comunicação com os encarregados de educação e restante
comunidade escolar pode ser realizada utilizando o Anexo 5 (do Referencial
Escolas – Controlo da Transmissão de COVID-19 em Contexto Escolar).
5º. A Direção do estabelecimento de educação ou ensino assegura a disponibilização
de recursos e equipamentos para garantir o cumprimento das medidas indicadas
pela Autoridade de Saúde. Neste processo o papel das Autarquias é fundamental.
O encerramento de parte ou da totalidade do estabelecimento de educação ou
ensino não implica necessariamente a interrupção do processo pedagógico ou de
aprendizagem.

15. MEDIDAS EXCECIONAIS NO ÂMBITO DA PANDEMIA COVID-19 PRÉESCOLAR E 1º CICLO:

 Pré-escolar e 1º ciclo:
●

●

Entrada ao portão exterior
▪

Fazer a troca de sapatos na entrada do edifício (Ensino Pré-escolar).

▪

Ser encaminhado à sala/sentar no lugar.

Casas de Banho
▪

●

Higienização de acordo com o plano de higienização.

Salas de aula
▪

Uma sala por turma (higienizada diariamente de acordo com o plano de
higienização).

▪

Disponibilização de um recipiente de álcool gel em cada sala para
possibilidade de higienização das mãos após utilização de canetas e outros
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equipamentos que possam ser partilhados.
●

Intervalo
▪

Sempre que exista mais que um grupo turma por edifício, serão criados
espaços de recreio distintos, de forma a que não haja contacto entre grupos
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●

diferentes.
Refeitório
▪

Definição de horários desfasados para almoço das diferentes turmas (sempre
que possível).

▪

Criação de zonas de circulação junto às mesas, se possível num único sentido.

▪

Higienização do espaço ocupado por cada aluno após o término da refeição

▪

Sempre que possível, os alunos devem fazer a refeição em casa.

 2º e 3º ciclos e ensino secundário:
●

Entrada no portão exterior
▪

Acesso alternativo através do portão do pavilhão na EB/S de Búzio no
horário:
-08h00-08h25;
-12h25-12h40;
-13h10-13h25;
-14h00-14h30.

▪
●

Zonas de Circulação
▪

●

●

Acesso sem controlo de entrada com o cartão de aluno.

Circulação sempre pela direita.

Casas de Banho
▪

Higienização de acordo com o plano de higienização.

▪

Todas as casas de banho estarão em funcionamento (se assim for viável).

Salas de aula
▪

Uma sala por turma (higienizada diariamente de acordo com o plano de
higienização), sempre que possível.

▪

Laboratórios e salas específicas (higienizados após cada utilização por grupos
diferentes).

▪

Laboratórios de informática com impermeabilização dos teclados e ratos com
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película aderente a fim de ser possível uma melhor higienização e não
danificação do material com líquidos.
●

Bar
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▪

Horário de funcionamento condicionado, de acordo com horário divulgado
junto ao espaço.

▪

Duas zonas para atendimento a alunos, que devem fazer fila com
distanciamento mínimo de 1,5 m.

▪

Uma zona para atendimento a professores (devem manter o distanciamento
adequado: 1,5 m).

▪

Sempre que possível, professores e funcionários devem frequentar o bar fora
dos intervalos destinados à frequência de alunos.

▪

Toda a comunidade escolar deve evitar frequentar o bar, trazendo o lanche de
casa.

●

Refeitório
▪

Definição de horários desfasados para almoço das diferentes turmas de acordo
com os intervalos da manhã.

▪

Criação de zonas de circulação junto às mesas, se possível, num único sentido.

▪

Higienização do espaço ocupado por cada aluno após o término da refeição.

▪

Disposição dos lugares de forma a que exista um distanciamento de 2 metros
entre alunos (se possível).

▪

Disponibilização de refeições na modalidade de takeaway (esta é a única
modalidade disponível para alunos que só têm aulas no turno da manhã).

●

Ginásio e Balneários
▪

Eliminação dos duches (poderá ser uma medida temporária, de acordo com as
orientações que vão sendo publicadas).
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●

▪

No kit de higienização do aluno, deve fazer parte toalhetes.

▪

Os alunos, nos dias em que têm EDF, devem vir já equipados de casa.

▪

Higienização de acordo com o plano de higienização.

Biblioteca
▪

Higienização de acordo com o plano de higienização.

▪

Os locais utilizados serão higienizados após cada utilização.

▪

Os materiais devolvidos e ou utilizados deverão ser higienizados.

▪

Toda a biblioteca deve ser higienizada no fim do dia.

▪

Restrição de acesso e permanência a 1/3 da capacidade de alunos de cada vez.

▪

Permanência na biblioteca sujeita a distância de segurança.
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▪

Gestão de acessos.

▪

Gestão de requisições e acesso aos materiais.

▪

Utilização dos equipamentos informáticos:
▪

Restrita a trabalho.

▪

Garantia da distância de 1,5 m entre postos de trabalho.

▪

Teclados envoltos em película para facilitar a higienização após cada
utilização.

16. ESTRATÉGIAS DE SUBSTITUIÇÃO DE PESSOAL DOCENTE E NÃO
DOCENTE
A substituição de pessoal não docente passa pelo recurso à bolsa de pessoal não docente
que está em processo de constituição, este recurso aplica-se a Assistentes Operacionais e
a Assistentes Técnicos.
Relativamente ao pessoal Docente, sempre que possível a sua substituição decorrerá a
partir do recurso às reservas de Recrutamento do Concurso de Docentes, caso não
existam concorrentes colocados na Reservas de Recrutamento passará ao recurso de
Oferta de Escola.
Caso nenhum dos processos anteriores resulte na colocação, será averiguada
internamente a possibilidade de atribuição de horas extraordinárias a docentes do grupo
disciplinar das disciplinas em questão.
17. DIVULGAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA
O plano de contingência será divulgado aos Assistentes Operacionais e Assistentes
Técnicos através de uma reunião que decorrerá antes do início das aulas, nessa reunião
será dado ênfase especial às medidas tomadas, nomeadamente ao nível da circulação nas
escolas, da limpeza e higienização e dos seus planos de implementação e dos
procedimentos a adotar em caso de aparecimento de casos suspeitos.

24

Coordenadores de Departamento Disciplinar e Delegados de Grupo, sendo dado ênfase
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Aos Docentes o Plano de Contingência será apresentado aos docentes através dos

especial às medidas tomadas, nomeadamente ao nível da circulação nas escolas, da
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limpeza e higienização e dos seus planos de implementação e dos procedimentos a
adotar em caso de aparecimento de casos suspeitos.
Serão também apresentadas as manchas horárias adotadas nos diferentes ciclos de
ensino e as medidas excecionais levadas a cabo para a implementação do plano.
Nas reuniões de grupo, de departamento, de conselho de docentes de ciclo e de diretores
de Turma, serão dadas instruções aos docentes para divulgação do plano junto dos
alunos e para a sensibilização que deve existir junto destes para a importância do seu
cumprimento.
O Plano de Contingência será divulgado no site do Agrupamento.
18. PLANO DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
Equipa responsável pela divulgação da informação:
•

Direção

•

Coordenadores dos Diretores de Turma, Coordenadores de Departamento e Diretores
de Turma e Professores Titulares de Turma

•

Coordenadores de Estabelecimento

•

Portal do Agrupamento

A comunicação interinstitucional com as equipas de saúde, agentes de proteção civil,
entre outros será feita pelo Diretor e na impossibilidade deste, por outro elemento da
direção.
Os canais de comunicação a privilegiar serão os digitais, nomeadamente o site do
Agrupamento e o correio eletrónico.
Por outro lado, serão distribuídos pelas escolas do agrupamento cartazes com
informação sensibilizadora para o cumprimento das regras definidas pela DGS.
Informação divulgada pela DGS e pelo Ministério.
Sempre que exista a necessidade de alteração do funcionamento definido inicialmente
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para o arranque do ano letivo, esta informação será dada pelo Diretor à equipa
responsável pela divulgação da informação, a qual a fará chegar aos destinatários pelos
canais de comunicação anteriormente mencionados.
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NOTAS:
Noutras situações que não estejam aqui contempladas será solicitado esclarecimento
às autoridades de saúde competentes e à tutela ministerial.
A suspensão do funcionamento de serviços e atividades programadas será realizada
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de acordo com a avaliação de contexto.
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ANEXOS
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ANEXO 1: LISTA DE CONTACTOS ÚTEIS
LISTA DE CONTACTOS ÚTEIS

UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA

256 664 070
AUTORIDADE DE SAÚDE LOCAL

256 423 664
DIRETOR AGRUPAMENTO DE ESCOLAS

256 420 700 Extensão 401
PONTO FOCAL DO PLANO DE CONTINGÊNCIA (ASES)

256 420 700
SNS 24
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808 24 24 24
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ANEXO 2: FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID-19
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Fluxo 1: Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em menor de idade

Búzio - Macieira de Cambra - Apartado 13 – 3731-901 VALE DE CAMBRA
Telef.: - 256420700 - Fax: - 256425615 - E-mail: geral@aebuzio.pt , secretaria@aebuzio.pt
CF 600.075.540

Página

30

Fluxo 1: Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em maior de idade
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ANEXO 3: INFORMAÇÕES GERAIS
Informações / Procedimentos a adotar
Regresso às aulas setembro de 2020

Informações gerais
- Serão facultadas aos alunos 3 máscaras reutilizáveis com possibilidade de 25 lavagens;
- Só será permitida a entrada na escola a alunos que se apresentem com máscara;
- Os alunos apenas devem dirigir-se à escola na ausência de qualquer sintoma associado à

doença COVID-19.
Procedimentos /comportamentos a adotar
- Proceder à higienização das mãos antes e depois do manuseamento da máscara, e várias

vezes durante o dia sempre que se justifique;
- Utilizar, obrigatoriamente, a máscara, em todo o espaço escolar;
- Respeitar o distanciamento físico;
- Evitar contacto próximo, a menos de dois metros, sem máscara (por exemplo, durante o

lanche);
- Evitar tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos;
- Evitar tocar em bens comuns e superfícies (corrimões, maçanetas, etc..).
- Ler com atenção a informação afixada;
- Respeitar

os

circuitos de

circulação

(geralmente

pela

direita),

sinalética

e

as

indicações/orientações dos professores e assistentes operacionais;
- Os percursos para o gabinete/sala de isolamento, de acordo com o Plano de Contingência

implementado, devem ser respeitados;
- Lavar diariamente a máscara que lhe foi atribuída seguindo as indicações;
- Cumprir o horário que lhe foi atribuído, permanecendo no espaço escolar apenas o tempo

- Levar lanche para a escola e não o partilhar, evitando deslocações ao bufete/bar.
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necessário;
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Entrada na Escola:
- Utilizar máscara nos transportes públicos e à saída do transporte particular, nomeadamente

no espaço circundante ao estabelecimento de ensino;
- Higienizar as mãos na entrada do estabelecimento de ensino;

Deslocação nos espaços comuns e durante os intervalos:
- Evitar a concentração nos espaços comuns da escola.
- Manter-se junto do grupo/ turma, respeitando o distanciamento físico;
- Não partilhar comida, objetos ou outros bens pessoais (brinquedos, material escolar, copos,

talheres, garrafas, telemóveis…);
- Higienizar as mãos após o intervalo;
- Não permanecer nos acessos e corredores de circulação durante os intervalos ou períodos

sem aulas;
- Utilizar o WC situado na zona da sua sala, seguindo o percurso mais próximo para o mesmo,

respeitando os circuitos e regras de circulação.
Na sala de aula:
- Manter-se no lugar que lhe for atribuído;
- Não se levantar sem autorização;
- Utilizar apenas o seu material escolar;
- Higienizar o seu espaço sempre que lhe seja solicitado;
- Entre a saída de um professor da sala de aula e a entrada do professor seguinte, os

alunos deverão manter-se no seu lugar;
- Os alunos só poderão sair da sala de aula e dirigir-se ao WC, um de cada vez, com autorização

do professor ou do assistente operacional;
- As portas e janelas estarão abertas sempre que possível e os alunos não as deverão manusear.

Nas salas de aula específicas:
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- As atividades práticas serão realizadas preferencialmente com o menor número de elementos

(dependendo da atividade e do material disponível);
- Desinfetar o material, seguindo as indicações do professor.
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Nos laboratórios de ciências experimentais:
- À entrada e à saída do laboratório é obrigatório proceder à higienização da bancada /mesa;
- Desinfetar / lavar as mãos, com frequência, aquando da manipulação de material de

laboratório;
- Desinfetar o material que se encontra na bancada, mediante indicação do professor;
- A circulação no laboratório deve ser realizada de acordo com a sinalética existente e/ou

depois de solicitar a autorização ao professor;
- Durante a realização da atividade prática, cada tarefa deverá ser realizada, preferencialmente,

apenas por um elemento de cada grupo;
- Só podem utilizar o material disponibilizado pelo professor, necessitando de autorização para

a utilização de outros materiais;
Nos laboratórios TIC:
- Dirigir-se para o lugar indicado pelo professor, que deverá ser mantido até ao final ano letivo;
- A mochila e todo o material pertencente ao aluno deverá ser mantido ao seu lado;
- O aluno higieniza o seu posto de trabalho pela ordem seguinte: 1º- Cadeira; 2º- Tampo da

mesa; 3º- Rato; 4º- Teclado; 5º- Computador; 6º- À volta do monitor.
Nas aulas de Educação Física:
- Evitar a utilização dos balneários, vindo preferencialmente equipados de casa;
- Não é permitida a utilização de chuveiros;
- Lavar/desinfetar as mãos antes de entrar e após sair do espaço de aula;
- Usar calçado exclusivo nas instalações desportivas (espaço de aula prática);
- Manter a distância social (2 metros com máscara / 3 metros sem máscara);
- Não utilizar máscara durante a realização de atividade física
- Só retirar a máscara na aula e sempre após indicação do professor;
- Evitar tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos;
- Utilizar os corredores e balneários enquanto espaços de circulação e não de permanência e/ou
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convívio social;
- Colaborar na limpeza e higienização dos equipamentos utilizados, no início e no final da

utilização;
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Na cantina:
- Respeitar o horário de almoço que foi atribuído;
- Higienizar as mãos à entrada e à saída;
- Evitar contacto próximo;
- Retirar a máscara somente quando estiver sentado/a;
- Colocar a máscara dentro de um guardanapo com a parte interior virada para dentro, não

esquecer de desinfetar as mãos logo de seguida.
Nas saídas de campo:
- Serão mantidas as regras internas da escola;
- Respeitar as específicas de cada espaço a visitar.

Na saída da escola:
- Após o términus das aulas, os alunos devem deixar a sala, seguindo o percurso definido

para o efeito, mantendo as distâncias de segurança e dirigir-se para a saída.
- Após as aulas, os alunos deverão abandonar a escola.
- Apenas em caso de absoluta e comprovada necessidade, os alunos poderão permanecer

na escola.
- A saída da escola deve fazer-se ordeiramente e os alunos não poderão aglomerar-se
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junto aos portões.
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