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I. Introdução 

O Plano de contingência para a COVID-19 (do inglês Coronavirus Disease 2019) do Agrupamento de 

Escolas de São João do Estoril (AESJE) define um conjunto de medidas a implementar nas escolas que 

integram o Agrupamento (Escola Secundária de São João do Estoril – ESSJE; Escola Básica do 2º e 3º ciclo 

da Galiza – EB2,3 da Galiza; Escola Básica do 1º ciclo da Galiza - EB1 da Galiza; Escola Básica do 1º ciclo 

de São João – EB1 de S. João) no sentido de prevenir e controlar a transmissão de SARS-CoV-2 (do Inglês 

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) em contexto escolar.  

A COVID-19 é uma doença infeciosa causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2), podendo a pessoa 

infetada não apresentar sintomas (assintomática). Os sintomas respiratórios como febre, tosse e 

dificuldade respiratória são os mais frequentes, embora possam também existir outros, nomeadamente 

odinofagia (dor de garganta), dores musculares generalizadas, perda transitória do paladar ou do 

olfato, diarreia, dor no peito e dor de cabeça. Com base em evidências científicas atuais, as crianças e 

os jovens diagnosticados com COVID-19 têm habitualmente uma manifestação ligeira da doença, com 

menor risco de complicações e hospitalização. Este vírus transmite-se principalmente através de 

contacto direto (disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa infetada tosse, 

espirra ou fala) e/ou contacto indireto (toque de superfícies ou objetos contaminados com SARS-CoV-2). 

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

fechados. Estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido desde a exposição ao vírus 

até ao aparecimento de sintomas) seja de 1 a 14 dias e a transmissão de SARS-CoV-2 possa ocorrer cerca 

de 2 dias antes de se verificarem sintomas. Para minimizar o risco de infeção pelo novo Coronavírus, é 

fundamental adotar as seguintes medidas gerais de proteção: 

• Distanciamento físico. 

• Higiene pessoal (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. 

• Auto monitorização de sintomas. 
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II. Plano de Ação 

1. Ponto focal e equipas de trabalho 

O Diretor do agrupamento, professor Fernando Ramos, é o responsável máximo pela coordenação 

e implementação do Plano de Contingência, coadjuvado pelos membros da direção, pelos Coordenadores 

de estabelecimento das escolas básicas do agrupamento (na EB 2,3 da Galiza, a professora Isabel Abreu; 

na EB1 da Galiza, a professora Sara Cunha; na EB1 de S. João, a professora Marisa Gonçalves), por 

equipas operativas e por equipas de monitorização. Em caso de impossibilidade do diretor, as suas 

funções passarão a ser assumidas pela subdiretora, professora Estefânia Machado. 

O ponto focal é o responsável pela gestão de qualquer caso suspeito de COVID-19 e pelo 

cumprimento dos procedimentos previstos no Plano de Contingência. A equipa operativa, formada por 

assistentes operacionais, tem como função reportar ao ponto focal a existência de qualquer caso 

suspeito de COVID-19 em contexto escolar; encaminhar o caso suspeito, quando menor de idade, para a 

área de isolamento e diligenciar para que se proceda à desinfeção desse espaço, após a sua utilização. A 

equipa de monitorização, constituída por professores, tem a responsabilidade de verificar se os 

procedimentos dispostos no Plano de Contingência estão a ser cumpridos e reportar as conclusões ao 

respetivo ponto focal, que no caso das escolas básicas informa o diretor do agrupamento (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Pontos Focais e equipas de trabalho nas diferentes escolas do agrupamento. 
 

Escola Ponto Focal 

 

Equipa Operativa 

(Assistentes operacionais) 

Equipa de Monitorização 

(Professores) 

ESSJE 

(covid@aesje.pt) 

Cristina Fonseca 

Suplente - Estefânia 

Machado 

(direcao.aesje@gmail.c

om) 

   

Cristina Silva 

Suplentes - Fernanda Sá e 

Ana Lage 

Carlos Pires 

Maria João Coimbra 

EB2,3 da Galiza 

(eb23galiza.aesje@gmail.com) 

Isabel Abreu 

Suplente - Lurdes 

Amorim 

Catarina Calçoa  

Reina Muniz  

Suplentes - Ana Reis e 

Maria do Rosário Pereira 

Cristina Fonseca 

Catarina Ferreira 

 

EB1 da Galiza 

(eb1galiza@hotmail.com) 

Sara Cunha 

Suplente - Marta Lobão 

Ana Neves 

Suplentes - Sofia Cruz e 

Márcia Melo 

Rita Almeida 

EB1 de S. João do Estoril 

(eb1joaoestoril@gmail.com) 

Susana Lima 

Suplente – Helena 

Jorge 

Maria de Jesus 

Suplente - Patrícia Relvas 

   

Marisa Gonçalves 

Helena Jorge 
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Parceiros do agrupamento na gestão da COVID-19 

• Linha SNS 24 - 808 24 24 24 

• Saúde Escolar (Enfermeira Cristina Mota)  

• Delegada de Saúde do Concelho de Cascais (Dra. Ana Paula Sousa Uva) 

2. Comunicação e articulação de informação 

A partilha regular de informação permite a adoção de comportamentos de proteção da saúde 

na comunidade escolar e uma maior articulação entre a comunidade educativa e os seus parceiros.  

O agrupamento dispõe de uma linha de contato específica (Linha COVID-19) para a gestão de 

situações relacionadas com a COVID-19, que permite, por via telefónica ou através de correio eletrónico, 

expor dúvidas ou casos suspeitos/confirmados da doença (quadro 2). As informações recolhidas são de 

imediato transmitidas ao diretor e/ou aos respetivos pontos focais do agrupamento.  

 

Quadro 2. Contato da Linha COVID-19 nas diferentes escolas do agrupamento. 

 

Escola Responsável  Contacto telefónico 

 

covid@aesje.pt 

 

Professora 

Cristina Fonseca 

 

214658440 

 

Horário de funcionamento do contacto telefónico: 8:30H - 18:30H 

 

Todas as informações relacionadas com a COVID-19, oriundas da Direção Geral de Saúde (DGS) e 

da Direção Geral de Educação (DGE), assim como as decorrentes da aplicação do Plano de Contingência 

são divulgadas a toda a comunidade educativa, usando os canais mais adequados de acordo com a 

tipologia de informação, o público-alvo a que se destina e a gravidade da situação. Os canais de 

informação podem incluir a realização de reuniões presenciais ou a distância, a produção de ordens de 

serviço interno, o contacto telefónico, o envio de mensagens-chave por correio eletrónico, a divulgação 

na página do agrupamento, a afixação de cartazes, entre outros. 

Os fluxos de informação podem ser divididos em três categorias: fluxo interno destinado aos 

alunos, pessoal docente e não docente; fluxo interinstitucional, que envolve as equipas de saúde, 

agentes da proteção civil e o município; fluxo externo que ocorre com os encarregados de educação e 

associação de Pais. O fluxo de comunicação (quem informa quem) processa-se de acordo com a cadeia 

hierárquica (figura 1) e a gravidade da situação. 

 A eficácia da comunicação pressupõe a existência de listas de contactos atualizadas de todos os 

profissionais, alunos e encarregados de educação, tarefa que deve ser levada a cabo respetivamente 

pelos serviços administrativos e pelos diretores de turma/mediadores/professores titulares e 

educadores. 
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Figura 1. Cadeia hierárquica do fluxo de comunicação do AESJE. 

Nos cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA), o diretor de turma é substituído pela figura do mediador. 
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3. Áreas de Isolamento 

As áreas de isolamento (quadro 3) são espaços físicos com acesso a uma instalação sanitária, que 

permitem separar os casos suspeitos de COVID-19 de modo a prevenir a disseminação do SARS-CoV-2, não 

devendo, portanto, ser utilizadas por mais do que um caso suspeito, a não ser que sejam coabitantes. Na 

eventualidade de serem identificados vários casos suspeitos em simultâneo, deve recorrer-se a outras 

salas que não estejam a ser utilizadas, cumprindo os mesmos procedimentos aplicados à área de 

isolamento. 

Cada área de isolamento tem afixado o diagrama de fluxo de atuação perante um caso suspeito 

de COVID-19 e uma lista de contactos úteis (Unidade de Saúde Pública; Autoridade de Saúde Local; 

diretor do agrupamento; ponto focal). Está equipada com telefone, mesa, cadeiras, caixote do lixo com 

pedal, sacos do lixo resistentes e com atilhos, água, alimentos não perecíveis, álcool-gel, máscaras, 

luvas, caixa de primeiros socorros e termómetro. As áreas de isolamento estão devidamente assinaladas 

e são escrupulosamente higienizadas e arejadas imediatamente após a sua utilização. 

 Os resíduos produzidos nas áreas de isolamento são acondicionados em dois sacos de plástico, 

resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e são colocados em 

contentores de resíduos coletivos 24 horas após a sua produção (nunca em ecopontos). 

 

Quadro 3. Áreas de isolamento dos diferentes estabelecimentos de ensino do agrupamento. 

 

Escola Área de Isolamento 

ESSJE Gabinete do Pavilhão Desportivo (Contíguo aos balneários masculinos) 

Gabinete contíguo à sala Inf.2 (Pavilhão B) 

EB2,3 da Galiza Gabinete contíguo à coordenação do estabelecimento 

 (Bloco 1/Rés-do- chão) 

EB1 da Galiza Sala dos professores 

 

EB1 de S. João do Estoril Pavilhão/contentor da biblioteca 
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4. Medidas de controlo de COVID-19 em contexto escolar 

Medidas gerais 

• Os elementos da comunidade educativa com sintomas sugestivos de COVID-19 não devem apresentar-

se nas escolas do agrupamento. Devem contactar o SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas 

criadas especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as indicações dos profissionais de 

saúde. 

• Os elementos da comunidade educativa que contactaram diretamente com um caso confirmado de 

COVID-19 ou que apresentem sintomas indicadores de infeção devem informar a escola através da 

respetiva Linha COVID-19. 

• No sentido de preservar a saúde de toda a comunidade, o acesso ao recinto/setores escolares e o 

manuseamento de equipamentos não é permitido a quem não cumprir as regras de utilização da 

máscara, o distanciamento físico e os procedimentos de higienização. 

Distanciamento físico 

• O pessoal docente/não docente, os alunos e os visitantes devem respeitar a distância física mínima 

de 1 metro. No chão existe sinalética de circulação, bem como o distanciamento a respeitar. 

• As turmas/grupos de turmas têm os horários letivos, os intervalos e as refeições organizados de forma 

a evitar o contacto com outros grupos.  

• Apenas é permitida a entrada de alunos nas escolas do agrupamento quinze minutos antes da hora 

marcada no seu horário para o início das atividades escolares. 

• As turmas têm salas fixas, com exceção de salas específicas, como os laboratórios e o ginásio. Em caso 

algum são permitidas trocas de sala ou de lugar (a planta da sala de aula acordada em conselho de turma 

tem de ser respeitada por todos). 

• Os circuitos de acesso e de deslocação no interior das escolas estão definidos de forma a impedir o 

cruzamento de pessoas. 

• Nos intervalos/recreios, os alunos devem respeitar o distanciamento físico recomendado, mantendo-se 

na zona definida para a turma/grupo e evitar contactos com outras turmas/grupos. 

• A entrada de pessoas externas ao processo educativo só deve efetuar-se se for imprescindível e, 

sempre, de forma segura, evitando contacto com as crianças, alunos e pessoal docente e não docente. 

• Deve privilegiar-se a via digital e a telefónica para os procedimentos administrativos e no contacto 

com os encarregados de educação (caderneta do aluno no ensino básico). Nos casos em que seja 

necessário reunir presencialmente, estas reuniões devem ser agendadas e preferencialmente de 

carácter individual. 

• Nas imediações do portão/portaria das escolas os encarregados de educação devem cumprir as regras 

de distanciamento físico e evitar permanecer neste local após a entrada ou saída do seu educando. 

• Deve ser respeitado o número máximo de pessoas que podem permanecer em simultâneo nos vários 

setores da escola (à entrada de cada setor está afixada essa informação). 
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Conduta pessoal 

• Usar máscara (Anexo I) para acesso e permanência nos espaços interiores (cobertos) dos 

estabelecimentos de educação e ensino do agrupamento, incluindo os alunos a partir do 2.º ciclo do 

ensino básico pelo que será disponibilizado trimestralmente a cada aluno um kit de 3 máscaras sociais 

laváveis de Nível 3 que permite 25 lavagens. 

• Lavar frequentemente as mãos (antes e após as refeições, após uso das instalações sanitárias e sempre 

que as mãos estejam sujas) com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 segundos 

(Anexo II). 

• Desinfetar as mãos com álcool-gel (SABA) à entrada/saída da escola, pavilhões, salas de aula e demais 

espaços coletivos interiores. 

• Usar lenços de papel, deitá-los no caixote do lixo após a sua utilização e lavar as mãos. 

• Seguir o protocolo da etiqueta respiratória - tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido ou 

para um lenço de papel (Anexo III). 

• Não partilhar qualquer tipo de materiais/objetos e alimentos. 

• Levar para a escola apenas o material escolar e os objetos pessoais imprescindíveis para as atividades 

escolares, não sendo permitidos objetos como brinquedos, skates, bolas, pranchas de surf, entre outros. 

• Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas. 

Higienização ambiental 

Cada escola do agrupamento tem um plano de higienização elaborado de acordo com as diretrizes da 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) e da Direção-Geral da Saúde (DGS) que inclui: 

• Higienização diária das salas de aula; 

• Desinfeção/limpeza das instalações sanitárias, no mínimo duas vezes por turno de funcionamento; 

• Higienização das salas partilhadas por diferentes turmas/grupos de alunos imediatamente após a sua 

utilização; 

• Desinfeção do espaço do professor, pelo assistente operacional, quando se verificar a mudança de 

disciplina (durante este procedimento os alunos permanecem na sala, nos respetivos lugares); 

• Desinfeção frequente das superfícies/equipamentos com maior risco de contaminação, 

nomeadamente maçanetas de portas, corrimãos, interruptores, teclados e ratos de computadores, 

torneiras, manípulos de autoclismos, mesas, bancadas, cadeiras; 

• Arejamento dos espaços coletivos (salas de aula, refeitório/bar, biblioteca, ginásio, salas de 

professores/funcionários), pelo que as portas devem estar abertas, o mesmo acontecendo com as 

janelas, sempre que as condições climatéricas o permitam; 

• Aplicação de medidas adicionais de limpeza e desinfeção nos espaços coletivos (bar, refeitório, sala 

dos professores, biblioteca) e nos espaços específicos (ginásio, laboratórios, salas de informática, áreas 

de isolamento);  

• Instalação de doseadores de álcool-gel em todas os setores das escolas do agrupamento, incluindo 

entrada das salas de aula e secretárias dos professores. 
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O Agrupamento dispõe dos produtos/equipamentos recomendados para a higienização, nomeadamente: 

detergentes, solução antisséptica de base alcoólica (SABA), máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis, 

toalhetes de papel para secagem das mãos; contentores de resíduos com abertura não manual, sacos de 

plástico (com espessura de 50 ou 70 micra). Os equipamentos de limpeza (cabos, baldes, esfregonas, 

panos) são de uso exclusivo para cada setor e são lavados após a sua utilização com detergente 

desengordurante e lixívia.  

 

5. Medidas específicas de controlo de COVID-19 por escolas do agrupamento 

Escolas Básicas 

• As entradas e saídas na EB1 de S. João do Estoril efetuam-se pelo lado direito do recreio para os 

alunos do 1º e 2º ano e pelo lado esquerdo do recreio para os alunos do 3ºe 4º ano; o acesso de cada 

grupo/ano aos pavilhões encontra-se devidamente assinalado; as turmas do 1º e 2º ano entram e saem do 

refeitório pela porta do pavilhão e as turmas de 3ºe 4º ano pela porta de acesso ao telheiro, sendo a 

ocupação do refeitório organizada por ano de escolaridade /turmas. 

• As entradas e saídas na EB1 da Galiza efetuam-se pelo portão da frente do Edifício para os alunos do 

Jardim de Infância, da Sala de Unidade Especializada e do 1º e 2º ano, e pelo portão lateral para os 

alunos do 3º e 4º ano. A utilização do refeitório e áreas de recreio estão definidas no quadro 3. 

 

Quadro 3. Gestão do período de atividades letivas/acesso ao recreio e refeitório na escola EB1 da Galiza 

 

• Os recreios estão divididos em áreas com ocupação quinzenal rotativa pelos diferentes grupos/turmas. 

• Os materiais escolares coletivos que não possam ser desinfetados (livros, jogos) ficam, após a sua 

utilização, dois dias sem poderem ser usados. 

• Os materiais escolares dos alunos ficam na escola dentro de mochilas, apenas a lancheira e a 

caderneta do aluno entram/saem diariamente do espaço escolar (a lancheira deve ter um espaço para 

guardar uma capa plástica com a caderneta). 

• A realização das tarefas solicitadas para casa deverá privilegiar o uso de plataformas digitais. 

• No fim das atividade escolares, cada professor/técnico das Atividades de Complemento Curricular 

leva a sua turma até ao portão (em fila e respeitando o distanciamento de segurança) e entrega cada 

aluno ao encarregado de educação ou pessoa por ele designada. Por uma questão de segurança, solicita-

se a recolha das crianças à hora marcada para o fim das atividades letivas. 

Grupos Atividades Letivas Recreio Refeitório 

Início Fim 1ª Quinzena 2ª Quinzena Turnos 

Jardim de Infância 9:00H 15:15H Área 1 1º 

Unidade Especializada 9:00H 17:00H Área 2 Almoço na sala de aula 

1ºe 2º ano 8:45H  16:46H Área 3 Área 4 2º 

3ºe 4º ano 9:00H 17:00H Área 4 Área 3 3º 
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• As crianças e as educadoras devem trocar o calçado que levam de casa por outro utilizado no espaço 

do jardim-de-infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento, devendo ser higienizado 

todos os dias. Caso haja peças de roupa suja, estas são enviadas para casa em saco de plástico fechado. 

 Escola Secundária de São João do Estoril 

• A entrada e a saída dos alunos efetua-se pelo portão principal para aceder aos pavilhões A e B e 

pelo portão lateral para aceder aos pavilhões C e D (Figura 2).  

• No recinto escolar os alunos devem dirigir-se de imediato ao respetivo pavilhão, seguindo o circuito 

marcado no pavimento. 

• Não é permitida a circulação/permanência dos alunos nos corredores, devendo a entrada e saída dos 

pavilhões efetuar-se pelas portas laterais de emergência. As exceções são o acesso ao bar.  

• Não é permitida a circulação/permanência nos pavilhões, com exceção da utilização das casas de 

banho. 

 

 

 
 

Pavilhão A             Pavilhão C           PBX/Secretaria   

Pavilhão B             Pavilhão D  

Papelaria/Refeitório             Bar  
 

 

Figura 2. Percursos de circulação na escola sede. 

 

• Não há toques para assinalar o início e o final das aulas e todos os alunos devem ser autónomos na 

gestão do seu horário. 

• Existem dois intervalos no turno da manhã, respetivamente de quinze e de dez minutos, e dois 
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intervalos de dez minutos no turno da tarde, marcados no horário de cada turma. Durante os 

intervalos, os alunos devem permanecer no espaço exterior contíguo ao respetivo pavilhão. 

• O bar tem lotação máxima de seis pessoas e encontra-se aberto aos alunos apenas nos intervalos que 

têm marcado no seu horário. 

• As aquisições no bar e na papelaria realizam-se apenas através de cartão do aluno/funcionário e o 

controlo de acesso a estes espaços é feito através de senha. 

• O espaço de refeições do átrio da escola é exclusivamente usado por alunos que estejam em horário 

de almoço e que tenham trazido refeição de casa. Não é permitido a utilização do micro–ondas. 

 

 6. Disciplina de Educação Física 

• Na disciplina de Educação Física privilegiam-se os espaços exteriores para a realização das atividades 

letivas. 

• Nos dias em que ocorrer a aula de Educação Física, os alunos deverão vir equipados de casa. 

• É obrigatório ser portador de uma caixa individual identificada, para guardar a máscara durante a 

prática da atividade física. 

• No ginásio, os alunos só podem usar sapatilhas de ginástica e os professores podem usar outro tipo de 

calçado desportivo, desde que seja adequado e de uso exclusivo para as instalações. 

• O uso dos balneários é autorizado apenas por motivos devidamente justificados e deve ser 

controlado pelo professor ou pelo assistente operacional de serviço. 

• Nas aulas serão veiculadas informações sobre: o espaço a ocupar durante as aulas; as normas de 

circulação e uso de espaços/equipamentos; as regras de conduta para evitar o risco de contágio durante 

a realização dos exercícios práticos. 

• As aulas de Educação Física terminam dez minutos antes do tempo regular, de forma a permitir a 

higienização de espaços e/ou equipamentos pelos funcionários. 

 

7. Refeitórios Escolares 

• Os períodos de almoço entre grupos de turmas estão desfasados, de forma a respeitar as regras de 

distanciamento e evitar a concentração de alunos. 

• A marcação das refeições tem de ser feita, com a antecedência mínima de 24 horas, selecionando a 

modalidade pretendida. 

• É obrigatória a lavagem/desinfeção das mãos antes e após a refeição. 

• A máscara é retirada apenas durante a refeição e deve ser guardada (não deve ficar sobre a mesa). 

• Os talheres e guardanapos devem ser fornecidos dentro de uma embalagem. 

• É assegurada a higienização/desinfeção de mesas e cadeiras após cada utilização. 

• Nas mesas de refeição não podem estar objetos pessoais. 

8. Bibliotecas Escolares  

• As bibliotecas das escolas do agrupamento encontram-se em funcionamento, com número limitado de 

acessos e regras próprias de utilização, afixadas à entrada.  
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• As bibliotecas escolares oferecem o serviço de empréstimo e impressão de documentos, mediante 

solicitação presencial ou através do preenchimento de formulários disponibilizados nos respetivos 

blogues. 

• O número máximo de pessoas em simultâneo na biblioteca da ESSJE é de três elementos da respetiva 

equipa, doze utentes na zona de leitura e doze na mediateca/centro de recursos. 

• O acesso às estantes encontra-se vedado, devendo solicitar-se as obras pretendidas na receção. 

• A consulta do catálogo é feita pelo funcionário da biblioteca, por solicitação do utilizador, ou 

realizada pelo próprio no blogue da biblioteca (o endereço está disponível na página eletrónica do 

agrupamento e o QR code reader afixado à entrada das bibliotecas). 

• Deve privilegiar-se a utilização dos meios informáticos próprios (smartphones, tablet ou 

computadores). 

• A utilização das bibliotecas em contexto de atividade letiva está condicionada ao respetivo número 

limite de acesso e à marcação prévia efetuada com o professor bibliotecário.  

 

9. Medidas de apoio para os alunos considerados de risco 

 (Adaptado do Despacho nº8553-A/2020 de 4 de setembro) 

• Aos alunos identificados como doentes de risco que se encontrem impossibilitados de assistir às 

atividades letivas são aplicáveis medidas educativas especiais designadamente: 

- Condições especiais de avaliação e de frequência escolar; 

- Apoio educativo individual em contexto escolar ou no domicílio, presencial ou a distância.  

• Os pais e encarregados de educação, ou os alunos quando maiores de idade, podem solicitar a 

aplicação de medidas educativas especiais. O exercício desta opção não é passível de alteração ao longo 

do ano letivo, salvo se houver mudanças na evolução da pandemia. 

• A requisição das medidas educativas especiais obriga à apresentação de uma declaração médica, que 

ateste a condição de saúde do aluno, e de uma declaração de assunção de responsabilidade por parte 

do encarregado de educação. 

• Aos alunos de risco é aplicável o disposto no Estatuto do Aluno e Ética Escolar (Lei n.º 51/2012, de 5 de 

setembro) e no regulamento interno do agrupamento, estando obrigados ao cumprimento de todos os 

deveres neles previstos, designadamente o dever de assiduidade nas sessões síncronas e o dever de 

realizar as atividades propostas, nos termos e prazos acordados. 

• O processo de implementação das medidas de apoio educativo, bem como a avaliação da sua eficácia 

são desenvolvidos sob coordenação do professor titular, diretor de turma ou diretor de curso. 

• A Escola comunica à Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, os planos de desenvolvimento das 

aprendizagens implementados, até 10 dias após o início da sua execução. 

 

 

10. Substituição pontual de pessoal docente e não docente  

• Em caso de absentismo pontual e temporário de pessoal: 

- não docente, recorre-se à bolsa de assistentes operacionais, gerida pelo Município de Cascais; 
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- docente, será assegurada, se possível, a sua substituição por  um professor em funções no Gabinete 

do Aluno (EB2,3 da Galiza) ou por um professor destacado pelos coordenadores de estabelecimento 

(escolas de 1º Ciclo).  

A eficácia deste procedimento depende da comunicação prévia da intenção de faltar à direção ou 

coordenação do estabelecimento.  

• Os alunos, quando não têm aulas, permanecem no espaço destinado à turma, sob vigilância de uma 

assistente operacional, até que o professor substituto assegure as atividades com a turma. Na 

impossibilidade de substituição, os alunos (EB2,3 da Galiza e ESSJE) saem da sala de aula, apenas quando 

a assistente operacional indicar, para o exterior do respetivo pavilhão, ficando sujeitos à delimitação de 

um espaço de circulação e às regras de distanciamento físico e de conduta pessoal definidas no âmbito 

da COVID-19. 

 

11. Transporte de alunos em autocarro 

 (Adaptado das Normas 025/2020 e 027/2020 da DGS) 

O transporte de alunos em autocarro, em eventuais visitas de estudo autorizadas, deve cumprir as 

seguintes regras: 

• Colocar um aluno por banco não ultrapassando a lotação máxima de 2/3 da capacidade do transporte; 

• Sinalizar os lugares onde os alunos se podem sentar;  

• Disponibilizar solução antissética à base de álcool à entrada e saída da viatura. 

 

12. Procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19 

Considera-se caso suspeito de COVID-19 uma pessoa que apresenta quadro respiratório agudo 

com tosse (de novo ou agravamento da tosse habitual), ou febre (temperatura≥ 38.0ºC), ou 

dispneia/dificuldade respiratória (Norma 004/2020 de 23/03/2020 da DGS, atualizada em 31/08/2020). 

Perante a identificação de um caso suspeito, devem ser respeitados os seguintes passos (figura 3): 
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Figura 3. Fluxo de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em menor de idade. 

(Adaptado do documento Referencial Escolas – Controlo da transmissão de COVID-19 em contexto escolar). 

 

 

 

 

          Ativação do Plano de Contingência pelo ponto focal.  

 

           Encaminhamento do caso suspeito para a área de isolamento de COVID-19 através de circuitos 

assinalados. Quando se trate de um menor, é acompanhado por um elemento da equipa operativa. 

1 

2 
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         Contacto com o encarregado de educação (ponto focal), caso se trate de menor de idade, que 

deve dirigir-se, se possível, ao estabelecimento de educação ou ensino em veículo próprio.  

 

          Contacto com SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito realizado pelo encarregado de 

educação ou pelo próprio se for um adulto; pelo ponto focal se tiver autorização do encarregado de 

educação.  

• Se o caso não for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica, a pessoa segue o 

procedimento normal da escola e terminam os procedimentos constantes no Plano de Contingência para 

COVID-19; 

• Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica, consoante a gravidade da 

avaliação, ficará em casa em isolamento (autocuidado) ou será encaminhado para avaliação clínica nas 

áreas dedicadas à COVID-19 nos Cuidados de Saúde Primários ou no Serviço de Urgência. 

 

          Contacto com a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local (ponto focal), se 

existir um caso suspeito de COVID-19 identificado pela triagem telefónica ou se o encarregado de 

educação ou o próprio não tenha cumprido o ponto 4 do fluxo de atuação. 

 

          Gestão do caso suspeito pela autoridade de saúde local com prescrição/realização do teste para 

SARS-CoV-2 e esclarecimento dos cuidados a adotar enquanto aguarda confirmação laboratorial.  

 

          Investigação epidemiológica (realização de inquérito epidemiológico, rastreio de contactos e 

avaliação ambiental) pela Autoridade de Saúde Local após confirmação laboratorial do caso para 

avaliação do nível de exposição dos contactos e implementação de medidas de atuação 

 

          Implementação de medidas individuais e coletivas de acordo com a avaliação do risco (baixo e 

alto), nomeadamente: 

• Ventilação, limpeza e desinfeção das superfícies/equipamentos/espaços utilizados pelo caso suspeito, 

incluindo a área de isolamento (proceder de acordo com as regras previstas na Norma 014/2020 da DGS); 

• Recomendação de isolamento social dos contactos diretos com a pessoa (alunos, professores e 

funcionários) infetada; 

• Encerramento de serviços/setores/Escola. 

 

As deslocações do caso suspeito devem realizar-se, preferencialmente, em viatura própria ou em 

viatura de transporte público individual, não devendo recorrer-se a transportes públicos coletivos. 

Durante todo o percurso, o caso suspeito e respetivos acompanhantes devem manter todas as medidas de 

segurança.  

 

13. Atuação perante um caso confirmado de COVID-19  

Perante a comunicação de um caso confirmado de COVID-19 de uma pessoa que tenha 

frequentado a Escola, devem ser imediatamente ativados todos os procedimentos constantes no Plano 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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de Contingência e ser contactado o ponto focal designado pela Direção. A direção ou o ponto focal 

contacta de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, a informar da 

situação. A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local, assegura a 

investigação epidemiológica que inclui o rastreio de contactos.  

 

O rastreio de contactos deve ser iniciado preferencialmente nas 12 horas seguintes à 

identificação do caso de COVID-19, incluindo os contactos na escola (alunos, pessoal docente, pessoal 

não docente), os coabitantes e contactos de outros contextos que possam ser relevantes (Norma 

015/2020 da DGS). 

De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local informa os contactos 

e a Escola sobre o conjunto de medidas individuais e coletivas a tomar (Norma 015/2020 da DGS).  

O caso confirmado deve ficar em isolamento e apenas pode regressar à escola quando cumprir 

com os critérios de cura documentada: ausência completa de febre sem recurso a medicação; melhoria 

significativa dos sintomas durante 3 dias consecutivos; apresentação de teste laboratorial (rRT-PCR) 

negativo, realizado, no mínimo, 10 dias após o início dos sintomas, nos doentes sem internamento 

hospitalar por COVID-19; apresentação de dois testes laboratoriais (rRT-PCR) negativos, com pelo menos 

24 horas de diferença, realizados, no mínimo, 14 dias após o início dos sintomas, nos doentes com 

internamento hospitalar por COVID-19 (Norma 004/2020 da DGS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Acompanhamento dos alunos / turmas  em isolamento / isolamento profilático 
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No âmbito do Plano de Contingência COVID19 do nosso agrupamento e no que diz respeito às 

medidas a adotar em situações em que os alunos tenham de permanecer em isolamento ou de 

quarentena (isolamento profilático), transmite-se as seguintes orientações: 

Numa situação em que 1 ou mais alunos de uma turma tenham de permanecer de quarentena 

(isolamento profilático), deverão os professores do conselho de turma fazer o devido acompanhamento 

didático e pedagógico à distância (assíncrono) enviando para o(s) aluno(s), via mail institucional / 

classroom, tarefas, materiais pedagógicos e outros recursos. Deverá solicitar-se o feedback aos alunos, 

contemplando os respetivos prazos.  

Este acompanhamento visa garantir que esse ou esses alunos façam as mesmas aprendizagens dos 

colegas que estão em regime presencial. 

 

O acompanhamento assíncrono deverá ser sumariado no INOVAR no horário da turma/professor; 

 

Caso o plano de acompanhamento inclua a participação dos alunos nas aulas da sua  turma via 

Google classroom, devem os DTs solicitar a colocação de uma câmara de vídeo na sala. Neste caso, a 

participação dos alunos em tempo real dispensa outros procedimentos, ficando os alunos obrigados ao 

dever de assiduidade e pontualidade.  

 

Numa situação em que 1 turma inteira tenha de permanecer de quarentena (isolamento 

profilático), deverão os professores do conselho de turma dar aulas à distância aos alunos (aula 

síncrona), na própria sala de aula, no horário da turma / professor. O computador da sala de aula será 

preparado para o efeito.  

 

Na sequência do ponto anterior, deverão os professores enviar o link da aula aos alunos, via mail 

institucional / classroom. 

 

As sessões síncronas deverão ser numeradas e sumariadas no INOVAR como aulas dadas. As 

respetivas faltas de presença deverão igualmente ser registadas.   

 

Estes processos deverão ser articulados com o Diretor de Turma, tendo por base um plano de 

trabalho e de acompanhamento das aprendizagens para todo o período de confinamento. Deste plano 

deve ser dado conhecimento, pelo DT, aos encarregados de educação, aos alunos e ao respetivo 

Coordenador dos Diretores de Turma e/ ou de Ano. 
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III. Disposições Finais 

O Plano de Contingência da COVID-19 do Agrupamento de Escolas de São João do Estoril entra em 

vigor no dia 14 de outubro de 2021 e substitui, a partir dessa data, o anterior plano de contingência 

datado de setembro de 2020. Este plano é público e está divulgado na página electrónica do 

agrupamento. 

As medidas constantes deste plano de contingência são aplicadas a todas as escolas do 

agrupamento e a sua implementação fica sujeita a eventuais alterações decorrentes da evolução da 

pandemia. 

Qualquer assunto omisso neste documento rege-se pela aplicação do previsto nas 

orientações/normas emanadas pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação. 
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IV. Documentos de Referência 

• Despacho nº8553-A/2020 de 4 de setembro 

• Norma 004/2020 de 23/03/2020 da DGS, atualizada em 31/08/2020 

• Norma 014/2020 de  21/03/2020 da DGS 

• Norma 015/2020 de 24/07/20202 da DGS 

• Norma 024/2020 de 08/05/2020 da DGS, atualizada em 20/07/2020 

• Norma 025/2020 de 13/05/2020 da DGS, atualizada em 16/07/2020 

• Orientação conjunta da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, da Direção-Geral da Educação e 

da Direção-Geral da Saúde (Orientações Ano letivo 2020/2021, de 3 de julho de 2020) 

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

 

V. Páginas eletrónicas de referência  

• Direção Geral de Saúde 

https://covid19.min-saude.pt/ 

https://covid19.min-saude.pt/orientacoes/ 

 

• Serviço Nacional de Saúde – Centro de contacto 

https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/covid-19/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://covid19.min-saude.pt/
https://covid19.min-saude.pt/orientacoes/
https://www.sns24.gov.pt/tema/doencas-infecciosas/covid-19/
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VI. Anexos 

Anexo 1. Utilização correta das máscaras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norma 024/2020 de 08/05/2020 da DGS, atualizada em 20/07/2020 
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Anexo 2. Lavagem das mãos 

 

Norma 024/2020 de 08/05/2020 da DGS, atualizada em 20/07/2020 
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Anexo 3 - Medidas de etiqueta respiratória 

 

Norma 024/2020 de 08/05/2020 da DGS, atualizada em 20/07/2020 

 

 

  

 


