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1.  ENQUADRAMENTO 

Este Plano de Contingência visa dar cumprimento ao disposto no Despacho n.º 2836-

A/2020, de 02.03.2020, baseado na Orientação n.º 006/2020, de 26/02/2020, Norma nº 

15/2020, de 24/07/2020, Norma nº 004/2020, de 23/03/2020 atualizada em 

31/08/2021 para o Ano Letivo 2021 /2022, e posteriormente novamente atualizada a 

30/09/2021 pelo Referencial de Escolas – Controlo da transmissão de COVID-19 em 

contexto escolar da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

No mesmo seguimento, este plano foi novamente atualizado mediante a saída de novas 

normas de alteração para o segundo período pela entidade acima referenciada, revisto a 

10 de janeiro de 2022.  

Este plano fica sujeito a eventuais alterações, decorrentes da evolução da pandemia. 

Qualquer situação não prevista/ omissa deverá ser abordada com a Direção da Escola. 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2), 

fazendo referência ao ano em que foi descoberta, em 2019. 

Este ano letivo estão / serão testados todo o pessoal docente e não docente e os alunos 

do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário. Com a seguinte calendarização 

(poderá sofrer ajustes):  

• Fase 1 – Pessoal Docente e Não Docente – 06 a 17 de setembro; 

• Fase 2 – Alunos do ensino secundário – 20 de setembro a 01 de outubro; 

• Fase 3 – Alunos do 3.º ciclo – 04 a 15 de outubro. 

As Autoridades de Saúde territorialmente competentes reservam a possibilidade de 

realizar os testes que se revelem necessários tendo em conta a evolução da situação 

epidemiológica.  

1.1. Modo de transmissão 

 

O SARS-CoV-2 pode transmitir-se por contacto direto e indireto. 

À luz do conhecimento atual pensa-se que o SARS-CoV-2 pode permanecer nas 

superfícies durante pelo menos 48 horas. Se não houver uma limpeza e desinfeção 

adequada, e o aumento da sua frequência, as superfícies podem constituir-se como 

reservatórios de vírus e de outros microrganismos. 
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Via de contacto direto Via de contacto indireto 

Através de gotículas que uma pessoa infetada 

transmite pela boca ou nariz quando fala, 

tosse ou espirra (sem utilizar as regras de 

etiqueta respiratória), podendo estas 

entrar diretamente 

para a boca ou nariz de uma pessoa que está 

muito próxima (<2metros). 

Através das mãos, que tocam nas superfícies 

contaminadas com as gotículas expelidas 

pelas pessoas infetadas e que depois são 

levadas à cara, à boca ou ao nariz 

inadvertidamente, sem realizar a higiene 

das mãos. 

 

1.2. Tempo de incubação 

 

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. 

 

1.3. Sintomas 

 

Os sintomas mais sugestivos da COVID-19 são: 

• Tosse (persistente ou agravamento de tosse habitual); 

• Febre (temperatura ≥ 38.0ºC); 

• Dificuldade respiratória. 

Contudo, há casos confirmados de diagnóstico laboratorial positivo para SARS-CoV-2 em 

pessoas assintomáticas ou com quadros clínicos menos específicos, estando descritos: 

perda total ou parcial do olfato e/ou do paladar, corrimento nasal, dor de garganta, dor 

de cabeça, dores musculares, dores nas articulações, cansaço, vómitos e diarreia. 

 

1.4. Estratégias de Testes Laboratoriais para SARS-COV-2 

 

 (10 de janeiro 2022 / revisão do referencial)  

Tal como se pode ler no Referencial, “a evidência científica indica que a 

incidência de casos de infeção por SARS-CoV-2, e mesmo de surtos, em contexto 

escolar está correlacionada com a incidência da infeção na comunidade, 
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designadamente através de contágios que ocorrem fora da escola”. No início 

deste segundo período do ano letivo 2021/2022, será considerado um 

screening/testagem dirigido à comunidade escolar, nos estabelecimentos de 

educação e/ou ensino, que compreende o pessoal docente e não docente, 

independentemente do seu estado vacinal, como medida complementar de 

quebras de cadeias de transmissão da doença e de proteção da comunidade 

escolar. 

 

2. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

De acordo com as Orientações do Referencial Escolas – Controlo da transmissão de 

COVID-19 de 30 de setembro de 2021, que incorpora o Ano Letivo 2021/2022, o atual 

Plano identifica as alterações de terminologia de casos suspeitos para provável ou possível 

(Norma n.º 020/2020 da DGS), a denominação de surtos subdividiu-se em clusters e surtos 

(Norma n.º 015/2020 da DGS); as regras relativas à utilização de máscara facial em ambiente 

escolar, em espaços interiores ou exteriores, em concordância com a Orientação 011/2021 da 

DGS, os circuitos e procedimentos no interior do AEPAN que promovam o distanciamento 

físico, nomeadamente o percurso desde a entrada da escola até à sala de aula e nos 

acessos aos locais de atendimento e convívio como, por exemplo: refeitório, bufete/bar, 

papelaria, salas de apoio, polivalente, entradas de pavilhões e casas de banho (como 

exemplificadas em anexo). 

 

2.1. Identificação dos efeitos que a infeção pode causar nos serviços 

Durante a vigência deste Plano de Contingência, todos as ocorrências serão alvo de 

análise caso a caso: 

• todas as atividades desenvolvidas por terceiros nas instalações do AEPAN, 

exceto nos períodos de interrupção das atividades letivas ou atividades 

desenvolvidas pela Equipa de Saúde Escolar; 

• eventos e reuniões com número alargado de pessoas (superior ao número 

máximo de alunos por turma); 

• as visitas de estudo e os eventos, envolvendo grandes aglomerados de 

pessoas, organizados pelo AEPAN e previstos no PAA. 
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Em caso de elevado absentismo de profissionais e alunos, com comprometimento do 

normal funcionamento do AEPAN definem-se como áreas prioritárias a serem 

asseguradas: 

• Segurança, limpeza/higiene; 

• Refeições dos alunos (Refeitório/ Bar); 

Atividades letivas – preferencialmente para alunos até ao segundo ciclo do ensino 

básico, abrangidos pela Educação Inclusiva acompanhados pela Equipa EMAIE, alunos 

beneficiários da Ação Social Escolar, acompanhados pelo SPO, com constrangimentos 

tecnológicas e aqueles alunos a quem não seja possível assegurar o acompanhamento 

pelos professores quando se encontrem em regime não presencial. 

No caso do Refeitório, o AEPAN, em colaboração com o Município de Mesão Frio, deve 

encontrar alternativas para o fornecimento de refeições. 

 

O AEPAN recorrerá a formas alternativas de trabalho ou de realização de tarefas, 

designadamente pelo recurso a teletrabalho, reuniões por vídeo e teleconferências. 

Privilegia- se a via digital/ telefónica para todos os procedimentos administrativos, se 

possível, bem como no contacto com os Encarregados de Educação. 

O encerramento do AEPAN, total ou parcialmente, apenas será efetuado se 

determinado pela DGS ou Autoridade de Saúde Territorialmente competente, bem 

como pela DGESTE. A Escola comunicará, através dos meios disponíveis, os fundamentos 

da decisão tomada, bem como o período de encerramento. 

Em todas as situações, o AEPAN procurará manter os pais e encarregados de educação 

permanentemente informados, utilizando como meios de comunicação a página 

eletrónica da escola, os órgãos locais de comunicação social (rádio e imprensa), a 

comunicação escrita ou telefónica. 

 

2.2. Responsabilidades 

 

Os alunos, bem como pessoal docente ou não docente com sinais sugestivos de COVID-

19 não devem apresentar-se na Escola. Devem contactar o SNS 24 (808 24 24 24) e 

proceder de acordo com as indicações fornecidas pelos profissionais de saúde. 
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Toda a comunidade educativa deve conhecer e cumprir o Código de Conduta, adotando 

as medidas preventivas, nomeadamente: 

• Distanciamento físico entre pessoas; 

• Higiene pessoal: lavagem das mãos e etiqueta respiratória; 

• Utilização de equipamentos de proteção individual; 

• Controlo ambiental: limpeza e desinfeção; 

• Auto monitorização de sintomas. 

Serão implementadas ações de capacitação do pessoal docente e não docente, em 

parceria com a Equipa de Saúde Escolar da UCC de Mesão Frio, bem como um plano de 

acompanhamento e consultoria no âmbito da Covid-19. 

 

2.2.1. Vacinação contra a COVID-19 

 

Os grupos prioritários para a vacinação contra a COVID-19 foram definidos de acordo 

com os objetivos da Campanha de Vacinação, de modo a: 

a) salvar vidas; 

b)  preservar a resiliência do sistema de saúde, do sistema de resposta e do Estado. 

 

Assim, no âmbito da Norma n.º 002/2021 da DGS, todos as pessoas residentes em 

Portugal com idade igual ou superior a 12 anos foram incluídas no programa de 

vacinação contra a COVID-19, permitindo uma cobertura vacinal elevada, mesmo em 

ambiente escolar. 

 

2.2.2. Equipa de Coordenação do plano na Escola/ Elo de ligação com as Entidades 

de Saúde (Saúde Escolar e Unidade de Saúde Pública), Autarquias, 

Segurança Social e proteção Civil 

• Aldina Pereira – Diretora do AEPAN 

• Marta Ferreira – Subdiretora 

 

2.2.3. Equipa de elaboração e divulgação do Plano 

• Aldina Pereira – Diretora do AEPAN 
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•  Marta Ferreira – Subdiretora 

• Ana Cardoso – Adjunta da Diretora 

• Fernando Mesquita – Vereador do Município de Mesão Frio 

 

2.2.4. Equipa Operativa 

A equipa operativa está organizada em duas áreas de atuação: 

• Apoio ao nível Pedagógico; 

• Apoio Operacional. 

 

Equipa Pedagógica 

 

• Coordenadores dos Diretores de Turma 

• Diretores de Cursos profissionais 

• Coordenadores de Departamento Curricular 

• Todos os Diretores de Turma 

 

Equipa Operacional – Coordenadores 

 

Nome Função 

Susana Carvalho Coordenadora dos Assistentes Operacionais 

Márcio Ribeiro Coordenador operacional – Centro Escolar 

 

Ponto Focal 

 

Nome Função 

Aldina Pereira - 963025840 Ponto Focal 

Marta Ferreira - 965620959 Elemento suplente 

• Ao Ponto Focal deverá ser reportada qualquer situação de doença no AEPAN 

com sintomas sugestivos de COVID-19. 

• Por sua vez, o Ponto Focal deverá informar a Direção da Escola/ Elo de ligação e 

mailto:ae.mesaofrio@aepan.pt
http://escolas.uevora.pt/mesaofrioedu/


PLANO DE CONTINGÊNCIA 

COVID-19 | 2021.22 

  AEPAN  

VERSÃO 6 

Página 11 de 53 

Largo da Independência 
5040 – 352 Mesão Frio 

Contribuinte n.º 600076300 

Tel.: +351 254892345 │ Fax: + 351 254891404 

ae.mesaofrio@aepan.pt │ http://escolas.uevora.pt/mesaofrioedu/ 

 

 

ficará responsável por assegurar o cumprimento dos procedimentos 

estabelecidos no Plano de Contingência do AEPAN para caso suspeito. 

• Este acompanhará o caso suspeito até à área de isolamento, prestará o apoio 

necessário e desencadeará os contactos estabelecidos no Plano de Contingência 

do AEPAN. 

• O Ponto Focal estabelecerá o contacto com o SN24 (808242424) e com o 

Encarregado de Educação ou familiar da pessoa com suspeita de infeção. 

 

2.3. ENSINO EM TEMPOS DE COVID-19 

 

O AEPAN é um local de convívio e partilha, onde importa estabelecer medidas de saúde 

pública, em alinhamento com aquelas implementadas a nível comunitário. 

Face à evolução epidemiológica e tendo como prioridade garantir o direito à educação 

das crianças e jovens, os países foram ajustando as suas políticas e medidas de 

prevenção, reabrindo os estabelecimentos de educação e/ou ensino de forma faseada 

e gradual. Note-se que as crianças com idade de 11 anos ou menor não têm a proteção 

dada pela vacinação contra a COVID-19.  

Na última retificação é obrigatório o uso de máscara comunitária certificada ou máscara 

cirúrgica para o acesso ou permanência no interior do AEPAN, a pessoa com idade 

superior a 10 anos, e, no caso dos alunos, a partir do 1.º e 2.º ciclo do ensino básico, 

independentemente da idade. Esta obrigatoriedade não se aplica nos espaços de recreio 

ao ar livre, sem prejuízo de ser recomendado o uso de máscara sempre que se 

verifiquem aglomerados de pessoas.  

O encerramento dos estabelecimentos de educação e/ou ensino e o confinamento, 

ainda que sejam medidas necessárias para o controlo de uma epidemia, têm impacto 

nos determinantes sociais, mentais e ambientais da saúde, que se podem refletir em 

consequências a longo prazo no bem-estar físico, psicológico e social dos alunos, pessoal 

docente e não docente. Estas consequências tenderão também a aumentar as 

desigualdades sociais e de saúde já existentes. 

Neste contexto, foram definidas estratégias que possibilitam o ensino presencial, tendo 
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como objetivo a prevenção da doença e a minimização do risco de transmissão de SARS-

CoV-2, através da manutenção das condições de segurança e higiene no AEPAN para o 

ano letivo 2021/2022. 

 

2.4. Área de isolamento e circuitos 

 

A área de “isolamento” situa-se, na escola Sede, no Pavilhão Social (junto ao Serviço SPO 

do AEPAN) e no Centro Escolar, na Sala da Direção (r/c). Apresentam ventilação natural, 

e possuem revestimentos lisos e laváveis. Esta área está equipada com: telefone; 

cadeira; kit com água e alguns alimentos não perecíveis; contentor de resíduos (com 

abertura não manual e saco de plástico); solução antisséptica de base alcoólica - SABA 

(disponível no interior e à entrada desta área); toalhetes de papel; máscara(s) 

cirúrgica(s); luvas descartáveis e termómetro. 

Nesta área, existem instalações sanitárias devidamente equipadas, nomeadamente com 

doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do Caso Suspeito. 

O circuito para a área de isolamento é o que se encontra no Anexo I e Anexo II: 

 

3. GESTÃO DE CASO: 

 

3.1. PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO POSSÍVEL OU PROVÁVEL – INTERIOR DO 

AEPAN 

Perante a identificação de um caso possível ou provável, devem ser tomados os seguintes 

passos: 

a) Perante a deteção de um caso p o s s í v e l  o u  provável de COVID- 19 de uma 

pessoa presente num dos estabelecimentos do AEPAN, são imediatamente ativados                                         

os procedimentos       constantes no atual Plano de Contingência e é contactado o ponto 

focal. 

b) O caso possível ou provável de COVID-19 quando se trate de um menor, é 

acompanhado por um adulto, para a área de isolamento, através de circuitos 

próprios, definidos no Plano de Contingência, que se encontram visualmente 

assinalados a cor vermelha. Sempre que se trate de um adulto, dirige-se sozinho 

para a área de isolamento. 
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c) 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. 

d) Contactar a Autoridade de 

Saúde territorialmente 

competente, cujos 

contactos telefónicos e endereço de e-mail devem estar atualizados e constar num 

documento visível na área de isolamento, bem como estar gravados no telemóvel 

do ponto focal e da Diretora. 

e) 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. 

✓ A Autoridade de Saúde Local (Delegada de Saúde Coordenadora, Dr.ª 

Cristina Sousa; Tlm.: 925598746) deve ser imediatamente informada do 

caso suspeito, e devem ser fornecidos os dados (nome, data de 

nascimento, nº de utente do SNS e contacto telefónico) das pessoas que 

integram o(s) respectivo (s) grupo(s) (alunos, pessoal docente e não 

docente) do caso suspeito, de forma a facilitar a aplicação de medidas      de 

saúde pública. 

f) Na sequência da triagem telefónica (SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito): 

I. Se o caso não for considerado como possível ou provável de COVID-19 pela 

triagem telefónica (SNS 24 ou outras linhas), a pessoa segue o procedimento 

Aldina Pereira  

Marta Ferreira 

Fernando  Mesquita 
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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”. 

II. Se o caso for considerado possível ou provável de COVID-19 pela triagem 

telefónica (SNS 24 ou outras linhas) será enquadrado de acordo com a sua 

gravidade. 

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

pelo Diretor ou pelo ponto focal do AEPAN, independentemente se o encarregado de 

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

 

g) Caso exista um caso possível ou provável de COVID-19 triado pela SNS 24 ou outras 

linhas de triagem telefónica, é contactada de imediato a Autoridade de Saúde 

Local/Unidade de Saúde Pública Local, cujos contactos telefónicos devem constar 

num documento visível na área de isolamento, e estar gravados no telemóvel do 

Ponto Focal e da Diretora do Agrupamento de Escolas Professor António da 

Natividade. 

 SNS 24 (ou outras linhas de triagem telefónica):  

 

II. Prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização;  

 

III. Esclarece o caso possível ou provável, se for um adulto, ou o encarregado de 

educação, caso se trate de um menor, sobre os cuidados a adotar enquanto aguarda 

confirmação laboratorial e sobre os procedimentos seguintes (no que for aplicável da 

Orientação n.º 010/2020 da DGS). 

A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de teste 

deve ser feita 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. O caso provável ou possível e o(s) respetivo(s) acompanhante(s) devem 

manter a máscara devidamente colocada, durante todo o percurso. Após terminada 

a viagem todas as superfícies do carro devem ser limpas e desinfetadas.  
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h) Caso a Autoridade de Saúde territorialmente competente considere necessário 

pode, através da equipa de saúde das Unidades de Saúde Familiar/Unidades de 

Cuidados de Saúde Personalizados (USF/UCSP), salvaguardando a dinâmica 

organizacional de cada unidade de acordo com a Norma 004/2020 da DGS, 

implementar medidas de prevenção proativas, enquanto se aguarda confirmação 

laboratorial, nomeadamente: 

i. Determinar o isolamento profilático dos contactos de alto risco nos termos 

da Norma 015/2020 da DGS; 

ii.  Determinar a monitorização dos sinais e sintomas do caso em isolamento 

profilático, avaliando e registando a temperatura corporal 2 vezes por dia 

(manhã e noite) e estando atento ao aparecimento de novos sintomas, ou 

agravamento dos mesmos, compatíveis com infeção por SARS-CoV-2, de 

acordo com a Orientação n.º 010/2020 da DGS; se os sintomas se agravarem 

ou surgirem outros, deve contactar o SNS 24. Como auxiliar de monitorização 

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

que permite medir a taxa de oxigenação do sangue, ou seja a percentagem 

de oxigénio na circulação sanguínea. Este exame (oximetria) é importante 

quando há suspeita de doenças que prejudicam ou interferem com o 

funcionamento dos pulmões, doenças cardíacas ou doenças neurológicas. 

Uma taxa de oxigenação do sangue baixa pode indicar a necessidade de fazer 

tratamento com oxigénio para correção adequada. 

 

3.2. ATUAÇÃO PERANTE UM CASO CONFIRMADO DE COVID DENTRO DO AEPAN 

 

Se o resultado laboratorial, nos termos da Norma 004/2020 da DGS, indicar estar 

perante um caso confirmado, a Autoridade de Saúde territorialmente competente, 

procederá em conformidade, nomeadamente através da participação da equipa de 

saúde da USF/UCSP, realizando: 

I. Rastreio de contactos de alto risco e de baixo risco; 

São contactos de alto risco as pessoas que: 

a) Coabitam com o caso confirmado, exceto se apresentarem esquema vacinal 

primário completo com dose de reforço, nos termos da Norma 002/2021 da 
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DGS, ou com história de infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19 nos 180 dias 

subsequentes ao fim do isolamento; 

OU 

b) Residam ou trabalhem em Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) e outras 

respostas similares dedicadas a pessoas idosas, comunidades terapêuticas e 

comunidades de inserção social, bem como os centros de acolhimento 

temporário e centros de alojamento de emergência, unidades de cuidados 

continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 

(RNCCI). 

 

Consideram-se contactos de baixo risco, do caso confirmado, todas as restantes 

situações. 

A Autoridade de Saúde territorialmente competente, de acordo com o resultado da 

avaliação do risco, informa o estabelecimento de educação e/ou ensino, os casos e os 

contactos, sobre as medidas individuais e coletivas a implementar: 

 

I. Isolamento no domicílio, exclusivamente para os contactos de alto risco 

identificados;  

II. Vigilância clínica;  

III. Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais 

utilizados pelo caso possível, provável ou confirmado, bem como da 

área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS);  

IV.  Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso possível, 

provável ou confirmado em dois sacos de plástico, resistentes, com dois 

nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e colocação 

dos mesmos em contentores de resíduos coletivos (nunca em 

ecopontos); 

V. Sem prejuízo das alíneas anteriores, por determinação da Autoridade de 

Saúde territorialmente competente, pode ser necessário aplicar 

medidas excecionais para contenção de surtos, em articulação com a 

Autoridade de Saúde Regional. 
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II. Perante um caso confirmado procede-se da seguinte forma: 

• Manter em isolamento no domicílio: 

a. Se não tem sintomas ou tem sintomas ligeiros ficará em isolamento 7 dias, em 

autocuidado e automonitorização de sintomas. Ao 7º dia terá alta sem necessidade 

de teste. Caso haja alteração do quadro clínico, deverá ser contactado o SNS 24. 

b. Se tem sintomas moderados ou graves ficará em isolamento pelo menos 10 dias e 

terá alta sem necessidade de teste. 

 

3.3. GESTÃO DE CASO PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO CONFIRMADO DE 

COVID-19 – FORA DO AEPAN 

 

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do AEPAN, devem ser seguidos os 

seguintes passos: 

Perante a comunicação ao 

AEPAN, 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. 

 

4. 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 

 

      Marta Ferreira 
 

         Fernando Mesquita 
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possíveis ou prováveis casos secundários, com vista à interrupção da transmissão da 

doença. 

Este rastreio, da responsabilidade das Autoridades de Saúde compreende três passos 

(Norma n.º 015/2020 da DGS): 

1º.a) O rastreio de contactos deve ser iniciado prontamente após a confirmação de um 

caso de COVID-19, preferencialmente nas 24 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). 

 

2º.a) 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. 

 

3º.a) A Autoridade de Saúde Local, após identificação e classificação do nível de risco 

dos contactos do caso provável ou possível 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). 

 

4.1. IDENTIFICAÇÃO DE CONTACTOS 

 

O rastreio de contactos deve ser iniciado nas 24 a 48 horas seguintes ao conhecimento 

da existência do caso, independentemente da forma como se tomou conhecimento da 

existência do mesmo, em concordância com a Norma n.º 015/2020 da DGS. 

 

4.2. CLASSIFICAÇÃO DOS CONTACTOS 

 

O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é, entre outros fatores, dependente do grau 

de exposição e do estado vacinal do contacto. Relativamente a estes parâmetros, os 

contactos são classificados em contacto de alto risco e de baixo risco. Esta estratificação 

de risco é realizada pela Autoridade de Saúde territorialmente competente no decurso 
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da investigação epidemiológica, de acordo com a Norma n.º 015/2020 da DGS e já 

referido anteriormente no ponto 3.1 (h). 

 

4.3. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS 

 

Autoridade de Saúde territorialmente competente, após identificação e classificação do 

nível de risco dos contactos do caso de COVID-19, implementa um conjunto de medidas 

individuais e coletivas (Norma n.º 015/2020 da DGS), incluindo, o preenchimento 

mandatório de modelo para registo de surtos, o qual é partilhado, periodicamente, com 

a Direção do estabelecimento de educação e/ou ensino. 

Por determinação da Autoridade de Saúde territorialmente competente, pode ser 

necessário aplicar medidas excecionais para contenção de surtos, em articulação com a 

Autoridade de Saúde Regional. 

 

MEDIDAS DA DGS A APLICAR AOS CONTACTOS 

 

Em concordância com a Norma n.º 015/2020 da DGS, estas medidas não se aplicam aos 

contactos de alto risco com doença confirmada de COVID-19 há menos de 180 dias 

subsequentes ao fim do isolamento e pessoas que apresentem o esquema vacinal 

primário completo com dose de reforço. 

Quadro 1. Nível de exposição, medidas e procedimentos a adotar em obediência do 

Princípio da proporcionalidade. 

RISCO MEDIDAS PROCEDIMENTOS 

 

 

 

 

 

Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Isolamento profilático - no domicílio ou noutro local 

definido pela Autoridade de Saúde, até ao final do 

período de vigilância ativa; 

▪ Se não vier a apresentar sintomas ficará em 

isolamento 7 dias, em autocuidado e 

automonitorização de sintomas. 

▪ Realizará um primeiro teste para SARS-CoV-2, o mais 

cedo possível e, idealmente, até ao 3.º dia após a 

data da última exposição ao caso confirmado. 
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Individuai

s (aos 

sujeitos) 

▪ Realizará um segundo teste ao 7.º dia após a data da 

última exposição ao caso confirmado. Se negativo, 

terá alta. 

▪ Se não vier a apresentar sintomas ficará em 

isolamento 7 dias, em autocuidado e 

automonitorização de sintomas. 

▪ Realizará um primeiro teste para SARS-CoV-2, o mais 

cedo possível e, idealmente, até ao 3.º dia após a 

data da última exposição ao caso confirmado.  

▪ Realizará um segundo teste ao 7.º dia após a data da 

última exposição ao caso confirmado. Se negativo, 

terá alta.  

▪ Se o resultado do teste for positivo, considera-se 

como caso confirmado e iniciam-se os 

procedimentos relativos à “Abordagem do caso 

confirmado de COVID-19" do presente documento e 

das Normas n.º 004/2020 e n.º 015/2020 da DGS. 

 

 

 

 

Baixo 

▪ Todos os contactos de baixo risco, não têm indicação 

de isolamento. 

▪  Nestas circunstâncias ficam em vigilância passiva de 

sintomas (caso ocorram sintomas compatíveis com 

COVID-19 devem contactar o médico assistente ou a 

Linha SNS24). 

▪ Até ao 3º dia após a data da última exposição ao caso 

confirmado devem fazer teste laboratorial molecular 

(TAAN) ou teste rápido de antigénio de uso 

profissional (TRAg) para SARS-CoV-2. 

▪ Em situação de cluster ou de surto todos os contactos 

devem realizar teste laboratorial molecular (TAAN) 

ou teste rápido de antigénio de uso profissional 

(TRAg) para SARS-CoV-2., para rápida implementação 

de medidas de saúde pública, de acordo com a Norma 

nº 015/2020 da DGS.  
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Coletiva

s / surtos 

(ao 

AEPAN) 

▪ A intervenção em meio escolar para prevenção de 

surtos deve verificar-se de forma proporcionada 

visando o reforço de medidas preventivas; 

▪ As medidas serão adotadas de forma faseada de 

acordo com a análise de risco efetuada pela 

Autoridade de Saúde territorialmente competente 

▪ As medidas, nomeadamente as que impliquem 

suspensão da atividade letiva presencial, serão 

tomadas pelo período estritamente necessário à 

investigação e/ou ao isolamento de casos e de 

contactos de alto risco, devendo ser ponderado o 

equilíbrio para a saúde mental e desenvolvimento 

humano da comunidade escolar. 

 

5. GESTÃO DE CLUSTERS OU SURTOS 

5.1. Gestão de clusters ou surtos 

Clusters (conglomerado): conjunto de casos, grupos ou eventos, que parecem estar 

relacionados pela sua forma de distribuição no espaço e /ou no tempo (Norma n. º15/ 

2020 da DGS). 

Surto: Ocorrência de um número de casos de uma doença, superior ao que seria 

considerado expectável, numa determinada população durante um período de tempo 

bem definido. 

Concretamente, dois ou mais casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 

associados a um contexto não residencial específico, cujas datas de início de sintomas 

(ou datas de colheita do teste, se assintomáticos) ocorreram num período 14 dias.  

Nota: este período é referente à definição de surto e não de tempo de isolamento), 

existindo evidência de exposição entre os casos no período de infecciosidade de um dos 

casos. 

A atuação em ambos os casos (cluster ou surto) é idêntica. 

Perante a existência de um cluster ou de um surto num estabelecimento de educação 

e/ou ensino, será necessário uma rápida atuação e aplicação de medidas individuais e 
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coletivas pela Autoridade de Saúde territorialmente competente, conforme descrito no 

Capítulo 4. 

Nestas situações, todos os contactos devem realizar teste rápido de antigénio (TRAg) 

para SARS-CoV-2, nos termos da Norma n.º 019/2020 da DGS, para a rápida 

implementação de medidas de saúde pública. 

 

5.2. Implementação de medidas 

 

No Quadro 1 apresentam-se medidas a implementar mediante a magnitude da 

transmissão de SARS-CoV-2 na comunidade escolar. Contudo, a intervenção da Saúde 

Pública e respetivas medidas preventivas, que são recomendadas pela Autoridade de 

Saúde territorialmente competente, articulado com a Autoridade de Saúde Regional, 

podem ocorrer de forma faseada, e devem decorrer de uma minuciosa avaliação de risco 

efetuada 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 e/ou ensino se insere, as condições do mesmo, assim como a existência de 

recursos necessários para controlo da transmissão e o estado vacinal da comunidade 

escolar. 

 

CENÁRIOS MEDIDAS CUMULATIVAS A IMPLEMENTAR 
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6. COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS PARCEIROS 

É fundamental envolver os parceiros da comunidade escolar para apoiar o 

estabelecimento de educação e/ou ensino a responder de forma célere e adequada e 

controlar a transmissão de SARS-CoV-2. 

A comunicação tem um papel fundamental.  

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 de identificação de um caso 

provável, possível ou confirmado até à resposta a um surto. 

a)  A Autoridade de Saúde territorialmente competente procede à ativação da 

Equipa de Saúde Pública para apoiar nas fases de investigação epidemiológica, 

gestão de casos e surtos, 

comunicação e implementação 

das medidas de prevenção e 

controlo da transmissão de 

SARS-CoV-2 em articulação com 

a Equipa de Saúde Escolar e 

outros parceiros. 

b) De acordo com a avaliação de 

risco efetuada, a Autoridade de 

Saúde territorialmente 

competente comunica à Direção 

do estabelecimento de educação 

e/ou ensino o risco e as medidas de proteção individuais e coletivas a adotar. 

c) Após indicação da Autoridade de Saúde territorialmente competente, a Direção 

do estabelecimento de educação e/ou ensino informa todos os encarregados de 

educação e restante comunidade escolar da existência de um cluster ou 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.  

d)  A Direção do estabelecimento de educação e/ou ensino assegura a 

disponibilização de recursos e equipamentos para garantir o cumprimento das 

medidas indicadas pela Autoridade de Saúde territorialmente competente. 
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6.1. REGRESSO DO CASO CONFIRMADO AO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO 

E/OU ENSINO 

Todas as pessoas que recuperaram de COVID-19, e que cumpriram os critérios 

de fim de isolamento determinados, devem manter o cumprimento das medidas de 

prevenção e controlo de infeção, de acordo com as recomendações da Autoridade 

de Saúde territorialmente competente. 

Ficam sujeitos a isolamento os Casos/infetados, de acordo com a Norma 004/2020 

da DGS: 

a) Assintomático - 7 dias, não carecendo de teste para cessar o isolamento. 

b) Sintomáticos: 

✓ Ligeiro - 7 dias, não carecendo de teste para cessar o isolamento; 

✓ Graves e moderados – 10 ou mais dias, de acordo com a evolução clínica, 

não carecendo de teste para cessar o isolamento. 

 

No regresso à escola é importante que a equipa educativa (SPO; Animadoras e 

Diretores de Turma) esteja atenta a possíveis alterações emocionais e sociais das 

crianças e dos jovens, como consequência do impacto dos períodos de 

confinamento. Posto isto, é essencial que se criem momentos e estratégias de 

diminuição da ansiedade e do stresse das crianças e dos jovens no regresso ao 

ensino presencial. Cabe à equipa educativa apoiar os alunos, articular com as 

famílias, podendo sinalizar situações que suscitem maior preocupação para os 

serviços de psicologia da escola ou para as entidades de saúde com quem 

articulem. 

Serviços de saúde: contactos 

 

• Linha de Saúde 24- 808 24 24 24 

• Unidade de Saúde Pública- 259 302270 
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ANEXO I – CIRCUITOS DE ENTRADA E SAÍDA E LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ISOLAMENTO 

NA ESCOLA SEDE DO AEPAN 

 
Planta da Escola SEDE (vista aérea) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Entrada Principal 
 

LEGENDA: 
 

Símbolo Descrição Observações 
 

 Área de Isolamento Chave no PBX 

 
 Circuito a realizar até área de Isolamento 

Sempre pelo exterior | sem 

contactar com ninguém 

01 Bloco de aulas 01 (2 pisos) Ensino Secundário + 3CEB 

02 Bloco de aulas 02 (3 pisos) 2CEB + 3CEB 

03 Pavilhão Social/Administrativo  

04 Pavilhão gimnodesportivo  

 
 Circuito de saída Ensino Secundário + 3CEB 

 
 Circuito entrada 2CEB 

N 
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ANEXO II – CIRCUITOS DE ENTRADA E SAÍDA E LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ISOLAMENTO 

NO CENTRO ESCOLAR DO AEPAN 

 
Planta do Piso 0 do Centro Escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entrada 

Principal 
 
 
 
 
 
 
 

 

LEGENDA: 
 

Símbolo Descrição Observações 
 

 Área de Isolamento Chaves na portaria 

 

 Circuito a realizar até área de Isolamento Sem tocar em nada 

N 
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ANEXO III – ZONAS DE LAZER E RECREIO EXTERIOR DEDICADAS A CADA CICLO DE 

ENSINO ESCOLA SEDE DO AEPAN E CENTRO ESCOLAR 

 
Escola Sede (vista aérea) – as cores são meramente ilustrativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centro Escolar (vista aérea) - as cores são meramente ilustrativas 

 
 
  
 
 
  
 

P3/5A  

P4/ 5A 

P3A 

mailto:ae.mesaofrio@aepan.pt
http://escolas.uevora.pt/mesaofrioedu/


PLANO DE CONTINGÊNCIA 

COVID-19 | 2021.22 

  AEPAN  

VERSÃO 6 

Página 28 de 53 

Largo da Independência 
5040 – 352 Mesão Frio 

Contribuinte n.º 600076300 

Tel.: +351 254892345 │ Fax: + 351 254891404 

ae.mesaofrio@aepan.pt │ http://escolas.uevora.pt/mesaofrioedu/ 

 

 

ANEXO IV – PROCEDIMENTOS EM ÁREAS COMUNS 

 

REFEITÓRIO: 

a. Períodos de almoço, sempre que possível, desfasados entre turmas, de forma 

a respeitar as regras de distanciamento e evitando a concentração de alunos; 

b. Lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo de qualquer refeição 

por parte de qualquer utente; 

c. Utilização obrigatória de máscara, exceto no período de refeição; 

d. Talheres e guardanapos devem ser fornecidos dentro de embalagem; 

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

f. Retirar artigos decorativos e outros objetos das mesas; 

g. Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar. 

 

BAR/BUFETE: 

a. Deve-se aumentar a frequência de limpeza e higienização após utilização 

(balcões, mesas, cadeiras); 

b. Devem ser seguidas as seguintes normas de funcionamento: 

. Higienização das mãos à entrada e à saída; 

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

. Distanciamento físico; 

. Definir lotação máxima, de acordo com as características do espaço, 

evitando concentrações; 

. Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar. 

 

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO 

A utilização deste espaço obedece ao disposto na Orientação 030/2020 de 29-05-2020 

– “Infraestruturas desportivas e outros espaços onde decorra prática de exercício físico 
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e desporto”, mediante o tipo de atividade realizada no edifício. 
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Proteção Individual 

É determinado o uso de máscara por todos os elementos que utilizem espaços fechados 

ou abertos afetos à lecionação da disciplina de Educação Física, como medida de proteção 

adicional ao distanciamento físico recomendado, à higiene das mãos e à etiqueta 

respiratória. 

● Alunos: obrigatório o uso de máscara, na entrada e saída das instalações. 

Dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara durante a realização de 

exercício físico; 

● Professores de Educação Física: dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara 

apenas durante a lecionação de períodos de sessões de exercício que 

impliquem realização de atividade física; 

● Assistentes Operacionais: uso obrigatório de máscara; 

● Todos: o contacto físico quer entre professores, funcionários e alunos deve ser 

reduzido ao máximo, excetuando-se naturalmente em situações de emergência 

ou quando a atividade assim o exigir. 

 

Pavilhão Gimnodesportivo 

Só é permitida a entrada no Pavilhão Gimnodesportivo aos alunos para aulas de Educação 

Física, Disciplinas Técnicas do Curso Profissional de Técnico de Desporto e treinos do 

Desporto Escolar. Estes devem: 

● entrar com máscara, desinfetar as mãos e o calçado nos tapetes colocados à 

entrada do espaço; 

● cumprir os circuitos definidos de circulação a qual deverá ocorrer num só 

sentido, evitando o cruzamento entre pessoas, seguindo a indicação das setas; 

● dirigir-se de forma célere para o balneário, respeitando as regras de segurança 

e de distanciamento físico de 2 metros; 

● aguardar pela chegada/chamada do professor, no local definido para a turma, 

preferencialmente em pé, mantendo, em qualquer circunstância a respetiva 

distância de segurança. 

 

Os Balneários 

● a utilização da máscara é obrigatória; 
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● os alunos devem equipar-se nos balneários, devendo cumprir sempre o 

distanciamento de segurança; 

● todos os pertences, incluindo os valores, deverão ser colocados no saco para o 

efeito, solicitado junto do Assistente Operacional respetivo; 

● os alunos devem, preferencialmente, vir equipados de casa, à exceção do 

calçado, e apenas tomarem banho quando for estritamente necessário 

(preferencialmente deverão tomar banho em casa); 

● devem permanecer nestes espaços o menor tempo possível, somente o 

necessário para a muda de roupa; 

● a saída dos balneários deverá ser feita de forma ordeira e responsável, 

mantendo o recomendado distanciamento físico (2 metros); 

● arejar e promover a ventilação dos espaços das sessões entre as aulas; 

● higienizar e desinfetar de acordo com a Orientação n.º 014/2020 da DGS, após 

cada utilização. 
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Circulação no Pavilhão gimnodesportivo 

Planta | Circuitos e EPI’s para COVID-19 - Pavilhão Gimnodesportivo 
 

 
Acesso bancada 

 
 
 
 

 

Saída 2 
 
 
 
 
 

 
   Rouparia   

 

Entrada 2 
 
 

Balneário 
profs 

 
 

Chuveiros 
 

Chuveiros 

 

 

 

Entrada 1 

Gabinete 
Professores 

 

 

Saída 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Saída 1 

Saída das instalações 

Saída do Terreno jogo p/ balneário e daqui para exterior 

       Dispensador de Álcool/gel 

       Tapete de Desinfeção do calçado 

Entrada – acesso balneário 

B
a

ln
e

á
ri

o
 

F
e

m
in

in
o
 

B
a
ln

e
á
ri
o
 

M
a

sc
u

lin
o
 

C
h

u
ve

ir
o

s 

E
n

tr
a

d
a
 3

 

mailto:ae.mesaofrio@aepan.pt
http://escolas.uevora.pt/mesaofrioedu/


PLANO DE CONTINGÊNCIA 

COVID-19 | 2021.22 

  AEPAN  

VERSÃO 6 

Página 33 de 53 

Largo da Independência 
5040 – 352 Mesão Frio 

Contribuinte n.º 600076300 

Tel.: +351 254892345 │ Fax: + 351 254891404 

ae.mesaofrio@aepan.pt │ http://escolas.uevora.pt/mesaofrioedu/ 

 

 

Espaços, equipamentos e metodologias param a prática de exercício físico e desporto 

 

● deve ser evitado o uso de equipamentos com superfícies porosas (como alguns 

tipos de colchões, etc.); 

● assegurar a limpeza e higienização dos espaços e equipamentos utilizados entre aulas; 

● Devem privilegiar-se os espaços exteriores para as práticas letivas em EF; 

● Devem promover-se a adequação e adaptação das estratégias e metodologias de 

ensino que privilegiem o respeito pelo distanciamento físico de, pelo menos, 

três metros entre alunos, de acordo com a Orientação n.º 030/2020, da DGS, 

para a prática de exercício físico, diligenciando no sentido da adequação e 

adaptação das tarefas propostas em contexto de aula; 

● Evitar a partilha de material. 

 

 
BIBLIOTECA 

A utilização deste espaço deve obedecer ao descrito na Orientação n.º 028/2020 de 28-

05-2020 COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO - RECUPERAÇÃO Utilização de equipamentos 

culturais, nomeadamente o ponto III.2 . 

Acesso e Organização do espaço: 

• Na BE da Escola Sede, a entrada dos alunos será feita pela porta principal e a 

saída pela     porta lateral ao fundo da BE. Haverá 

sinalética no chão para demarcar o 

circuito de entrada e o de saída. 

• Na BE do Centro Escolar, os 

momentos de entrada e de saída 

terão de ser pela mesma porta (a 

única) sempre em conjunto, 

grupo/turma, num dos 

movimentos, ou entrada ou saída; 

Lotação instantânea: 

• Limites de ocupação: Redução em 

50% a lotação das BE's - 40 alunos 
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ou uma turma, na Biblioteca da 

Escola Sede e 26 alunos ou uma 

turma, na Biblioteca do Centro 

Escolar. 

 

Acesso de grupos/ turmas: 

• As turmas/ grupos realizam um 

percurso direto da sala à biblioteca, 

seguindo as indicações no chão dos 

corredores e escadas. 

• Os alunos para Tutoria ou Mentoria, 

individualmente, são sempre 

acompanhados por um docente ou 

Assistente Operacional. 

 

 

 

Áreas funcionais: 

• Zona informal – os sofás ficarão impedidos de serem utilizados. Esta zona 

deixará de ter funcionalidade. 

• Zona leitura vídeo – os sofás e a mesa de TV + Leitor vídeo deixarão de estar funcionais. 

• Zona de atendimento - esta zona será reformulada ficando mais pequena (será 

retirada um módulo do balcão), apenas a funcionar com um lugar disponível para 

o atendimento unipessoal; 

• Criação de espaços diferenciados para a receção e entrega de documentos; 

• Usar sinalética devida para marcação lugares indisponíveis em mesas e 

cadeiras, face à redução de lugares para manutenção do distanciamento físico 

recomendado; 

• Zona de trabalho de grupo – as mesas ficarão apenas com 2 lugares sentados 

disponíveis e será uma extensão da zona informática. Serão aqui alocados mais 

8 computadores.  

• Zona de leitura – nesta zona será criado mais espaço entre as mesas e será 

também ocupado o espaço da zona informal, uma vez que agora não irá ter 
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funcionalidade. Cada mesa dupla terá dois lugares sentados, ocupando os topos 

das mesas, de maneira a ser cumprido um distanciamento de mais de metro. 

• Zona multimédia – Dos 16 computadores existentes, apenas oito computadores 

estarão disponíveis, tendo em conta que cada mesa de PC terá apenas um lugar 

sentado; 

• O espaço de visualização de vídeos, filmes e exposição de trabalhos, ficará 

também reduzido a metade, cerca de oito alunos; 

• Os protocolos de higienização dos espaços e dos equipamentos e normas são 

os que estão previstos nas orientações da DGS e do Plano de Contingência do 

AEPAN; 

• Afixação de sinalética das novas normas, regras de segurança e higienização; 

Serviços Pedagógicos: 

As prioridades estão definidas de acordo com a seguinte ordem e até ao limite definido: 

• Atividades promovidas pela BE; 

• Trabalho com grupos/ turmas, em permanência com reserva do espaço, à 

exceção da existência de trabalho de outra turma com reserva e/ou até ao 

limite da lotação da BE; 

• Apoio ao estudo/ trabalho individual, em permanência, à exceção da 

existência de trabalho de turma reservado e/ou até ao limite da lotação 

definida da BE; 

• Tutorias ou Mentorias no espaço das BE's, em permanência, à exceção da 

existência de trabalho de turma reservado e/ou até ao limite da lotação da BE; 

• Apoio ao estudo/ trabalho em pequenos grupos, em permanência, à exceção 

da existência de trabalho de turma reservado e/ou até ao limite da lotação da 

BE; 

• Uso autónomo da biblioteca, em permanência, exceto se houver trabalho de             

turma reservado e/ou até ao limite da lotação da BE. 

• Outras atividades para as quais o espaço da BE for solicitado por outros 

departamentos, organismos ou instituições: ex. exposições; 

Apoio ao estudo/ trabalho em pequenos grupos/ trabalho individual: 

• Os alunos, por indicação dos docentes à equipa da BE, podem usar o espaço da 

BE, em horário da sua mancha letiva para estudo, trabalhos, pesquisas, etc. Os 
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programas de Tutorias e Mentorias também poderão ser realizados no espaço 

da biblioteca, de maneira que os alunos possam usar os seus equipamentos 

tecnológicos. Estes alunos estarão sempre acompanhados pelo tutor/mentor. 

 

Trabalho com grupos/ turmas: 

• Por solicitação dos docentes, o espaço da BE poderá ser requisitado para o 

desenvolvimento de atividades em contexto de turma. 

• A biblioteca também oferecerá um conjunto de atividades para serem 

desenvolvidas em contexto de turma; estas atividades realizar-se-ão de forma 

concertada e articulada com os docentes. 

Uso autónomo da biblioteca: 

• O uso autónomo da biblioteca será permitido aos alunos maioritariamente 

identificados como estando em situação de risco e que precisam de se manter na 

escola, fora do seu horário letivo. 

Distanciamento entre utilizadores: 

• O distanciamento entre utilizadores, quando sentados, será sempre mais de um metro. 

Equipamento: 

• Estarão disponíveis para os alunos dezasseis computadores e tabletes, estes 

desde que requisitados. Os PC formam a Zona Multimédia e que agora fica 

maior pois ocupa também a zona de trabalho de grupo. 

• Os tabletes estarão guardados na zona de arquivo e serão transportados para o 

espaço da biblioteca sempre que necessário. Após a sua utilização, um 

elemento da equipa irá levá-los para serem sujeitos a desinfeção. 

Equipa da Biblioteca: 

• Constituição e atribuição de funções à equipa da Biblioteca Escolar, face a novos 

procedimentos implementados e/ ou a implementar, de acordo com os 

diferentes regimes de funcionamento (a definir em reunião de equipa da BE). 

Normas de manuseamento: 

• Sempre que o aluno manuseia um livro/DVD e não o quer requisitar, deve 

deixá-lo no carrinho dos livros identificado com a palavra 

LIVROS/QUARENTENA. O livro/DVD escolhido para empréstimo domiciliário é 

transportado pelo aluno até junto do balcão de atendimento, para que se possa 
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fazer a requisição informatizada; 

• Os teclados e os ratos dos computadores são sempre desinfetados após cada 

utilização e será colocado um separador a dizer LIMPO em cima do teclado; 

• O manuseamento dos livros e obras expostas será feito, preferencialmente, pela 

equipa da BE e pela funcionária da biblioteca, que para o efeito usarão luvas; 

• Tempo de permanência: uma hora de utilização permanente para 

grupos/turma, excecionalmente, dois tempos letivos, justificados na reserva a 

efetuar nos serviços da BE; duas horas de permanência, para alunos 

individualmente; 

• O acesso de grupos e ou turmas: grupos ou turmas que não tenham feito 

reserva para trabalho, será feito até ao limite da lotação e por ordem de 

chegada; 

Serviços documentais: 

• Não haverá alteração na organização do fundo documental no espaço. O 

acesso ao fundo documental é livre, mas reservado a um máximo de 10 alunos 

de cada vez. 

Normas de utilização da coleção para leitura presencial, sala de aula ou domiciliária: 

• Garantir, um período de quarentena de 24 horas, dos livros e obras requisitados 

depois de entregues; 

• Higienização e desinfeção das superfícies (capas) das obras/livros, dos 

computadores, mesas e materiais após cada utilização; 

 

 

Protocolos de higienização dos espaços e equipamentos e normas para a sua utilização: 

• O uso de máscara é obrigatório na biblioteca, à exceção dos alunos do 1º ciclo e 

crianças da Educação Pré-escolar. Os utilizadores devem desinfetar as mãos à 

entrada. 

• Após a utilização do espaço da biblioteca por uma turma/grupo, os 

equipamentos, mesas e cadeiras utilizadas são desinfetadas. 

• Todos os equipamentos - Computadores e tabletes são desinfetados, após cada 

utilização. 

• Os fundos documentais, após cada manuseamento/utilização serão levados 
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para um espaço próprio - Gabinete de Gestão - para ficarem em quarentena 

24h. 

• 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. 

Protocolos de arejamento: 

• As portas de entrada e de saída estarão sempre abertas, assim como as janelas, 

desde que as condições climatéricas o permitam. 

Horário de abertura e encerramento: 

• A biblioteca funcionará das 9h00 às 17h30. 

Previsão de tempos para higienização e arejamento do espaço: 

• Após a utilização de cada turma/grupo, haverá 10 minutos para que o espaço e 

equipamentos sejam desinfetados. 
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ANEXO V – PLANO DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE TODOS OS ESPAÇOS 

 

Para todos os espaços escolares será implementado o Plano de Limpeza e Desinfeção 

abaixo apresentado, de forma a dar cumprimento ao disposto na Orientação nº 

014/2020 Orientação nº 014/2020 de 21/03/2020 -Limpeza e desinfeção de superfícies 

em estabelecimentos de atendimento ao público ou similares, cujo plano modelo se 

apresenta de seguida: 

 

HIGIENIZAÇÂO AMBIENTAL DA ESCOLA 

O vírus SARS-CoV-2 pode sobreviver durante horas em materiais como o cobre e papelão 

e alguns dias no plástico e aço inoxidável. As superfícies podem ser focos de 

contaminação, dependendo da manipulação, do toque ou da utilização das mesmas. 

Há superfícies na escola que são utilizadas frequentemente e de fácil contaminação, 

como é o caso de: 

• maçanetas das portas; 

• interruptores da luz; 

• telefones; 

• tablets; 

• teclados dos computadores e os ratos; 

• mesas das salas e cadeiras; 

• bancadas dos laboratórios; 

• corrimão; 

• controlo remotos; 

• torneiras dos lavatórios; 

• manípulos dos autoclismos; 

• outros. 

As áreas de maior contaminação são: 

• zona de isolamento; 

• sala de professores; 

• salas de aula e os laboratórios; 

• sala de informática; 
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• biblioteca escolar; 

• casas de banho; 

• ginásio 

• refeitório. 

Os espaços devem ser limpos e desinfetados, assim como ventilados, de forma a permitir 

a renovação do ar, preferencialmente através da ventilação natural. No caso de 

utilização do ar condicionado, esta deve ser feita de modo de extração e nunca de 

recirculação do ar, devendo ser feita a manutenção regular do equipamento. 

 

Plano de Higienização do AEPAN 

O plano de higienização do AEPAN para fazer face à pandemia, foi elaborado de acordo 

com as orientações da DGS e a colaboração das Forças Armadas. Os profissionais da 

limpeza devem conhecer os produtos de limpeza a usar, precauções com o 

manuseamento dos mesmos, diluição e aplicação em condições de segurança, como se 

proteger durante os procedimentos 
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de limpeza dos espaços e como garantir uma boa ventilação dos mesmos durante a 

limpeza e desinfeção. 

 

PROCEDIMENTOS PARA A DESINFETAÇÃO DAS DIVERSAS ÁREAS DO AEPAN 

 
 

 

 

 

 

FREQUÊNCIA DE LIMPEZA 

 

 
A desinfeção dos espaços e 

superfícies deve ser efetuada, 
no mínimo, com frequência 
diária e sempre que se mostrar 
necessário, de acordo com a 
técnica abaixo descrita. 

▪ Salas de aula – no final de cada utilização, sempre que haja 
mudança de turma; 

▪ Salas de professores – de manhã e à tarde; 

 
▪ Casas de banho – pelo menos duas vezes de manhã e duas 

vezes à tarde; 
▪ Zonas e objetos de uso comum – corrimãos, maçanetas das 

portas, interruptores, zonas de contacto frequente – pelo 
menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde; 

▪ Refeitórios – logo após a utilização de um grupo e antes de 
outro entrar na área, especialmente as mesas. 

 

 

 

▪ O Assistente Operacional (AO) do AEPAN deve usar equipamento que o proteja dos produtos 
a utilizar e de eventual contaminação existente no espaço onde irá laborar, evitando que o 
mesmo traga do exterior, agentes contaminadores para a área de desinfeção. 

▪ A colocação do EPI será efetuada na sala de funcionários de cada pavilhão de aulas. 

COLOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) 

▪ Entrar no local a limpar já totalmente equipado com o EPI envergado e com o material de 
limpeza, levando também sacos prontos para a recolha dos resíduos 

▪ Na “área suja”, deve abrir janelas e arejar a área, sempre que possível. 

ENTRADA NA “ÁREA SUJA” 

▪ Começar a limpar de alto para baixo e das zonas mais distantes da porta de entrada para a 
porta de entrada/saída; 

▪ Ter um cuidado especial na limpeza de objetos mais tocados como: interruptores, maçanetas 
das portas, torneiras, corrimãos, mesas, cadeiras, teclados de computadores, telefones e 
áreas mais frequentadas; 

▪ À medida que se vai limpando, depositar os materiais descartáveis em sacos apropriados (de 
cor diferente dos habituais, ou devidamente identificados), tendo o cuidado de não 
contaminar o exterior do saco. 

OPERAÇÃO DENTRO DA “ÁREA SUJA” 

▪ No final da limpeza, esperar para ter o espaço totalmente arejado e só depois fechar as 
janelas; 

▪ Limpar os frascos e produtos de limpeza; 
▪ Limpar as luvas e calçado por fora sem os retirar; 
▪ Colocar o saco sujo dentro de outro limpo e fechar o saco; 
▪ Sair da área e fechar a porta, sempre que possível; 
▪ Terminadas as limpezas, colocar os EPI reutilizáveis em embalagem própria hermeticamente 

fechada, para os transportar até à zona de desinfeção/lavagem do material e os EPI 
descartáveis nos sacos de resíduos. 

SAÍDA DA “ÁREA SUJA” 

▪ Os sacos de resíduos devem ser colocados no contentor (“caixote do lixo”) dos resíduos 
indiferenciados. Estes resíduos não devem, em caso algum, ser colocados no contentor de 
recolha seletiva, nem depositados no ecoponto. 

▪ Nunca deixar os sacos de resíduos em espaços públicos, ou zonas onde possam ser mexidos. 

RESÍDUOS 
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Agentes de desinfeção 
▪ Solução de hipoclorito de sódio pronta a usar (já diluída) com a 

concentração de 0,05%. Se tiver de diluir o hipoclorito de sódio ou 
outro produto com igual poder desinfetante e álcool a 70º (para 

superfícies que não suportam o hipoclorito de sódio). 

 
Método de aplicação 

A limpeza deve ser húmida com: 
▪ Balde e esfregona para o chão; 
▪ Panos de limpeza descartáveis ou panos reutilizáveis (laváveis) de 

microfibras, se houver condições para serem lavados e 
desinfetados pelo calor, em máquina de lavar; 

▪ Sempre que possível, deixar as superfícies humedecidas, até que 
sequem, ao ar, para que o desinfetante possa atuar eficazmente. 

Limpeza dos espaços 
fechados (Salas de aula, 
salas de professores…) 

▪ A limpeza deve começar de alto para baixo, das zonas mais limpas 
para as mais sujas, e das mais distantes da porta de entrada para 
a porta de entrada/saída; 

▪ O chão deverá ser limpo no fim; 
▪ Ter especial cuidado na limpeza de objetos mais tocados 

(interruptores; maçanetas das portas; torneiras; corrimãos; 
mesas; bancadas; cadeiras; teclados de computadores; 

telefones…) e áreas mais frequentadas. 

 
Procedimento gerais 

▪ Lavar primeiro as superfícies com água e detergente e, em 
seguida, espalhar uniformemente a solução de hipoclorito de 
sódio nas superfícies; 

▪  Deixar atuar o desinfetante nas superfícies durante, pelo menos, 
10 minutos, sempre que possível; 

▪ Enxaguar as superfícies só com água; 
▪ Deixar secar ao ar, sempre que possível. 

 
Procedimentos 

específicos 

▪ Superfícies e equipamentos alvo de especial atenção: maçanetas 
de portas, interruptores de luz, telefones, botões de elevadores 
(se existirem), torneiras, manípulos de autoclismos, corrimãos, 
materiais de computadores, teclados, ecrãs e rato; equipamentos 
eletrónicos ou outros existentes que sejam de manuseamento 
frequente. 

▪ Chão (último a limpar): deve ser lavado com água e detergente 
comum, seguido da desinfeção com solução de hipoclorito de 
sódio pronta a usar, ou solução diluída em água fria no momento 
da utilização. 

▪ Instalações sanitárias: devem ser lavadas, preferencialmente, 
com produto que contenha na composição detergente e 
desinfetante porque é de mais fácil e rápida aplicação e 
desinfeção. O balde e a esfregona utilizados nas casas de banho 
não devem ser usados noutros espaços. Deve-se utilizar panos 
diferentes para os lavatórios e as áreas à volta destes e para o 

exterior das sanitas. 

PRODUTOS E TÉCNICAS DE DESINFEÇÃO DE ESPAÇOS ESCOLARES 

mailto:ae.mesaofrio@aepan.pt
http://escolas.uevora.pt/mesaofrioedu/


PLANO DE CONTINGÊNCIA 

COVID-19 | 2021.22 

  AEPAN  

VERSÃO 6 

Página 43 de 53 

Largo da Independência 
5040 – 352 Mesão Frio 

Contribuinte n.º 600076300 

Tel.: +351 254892345 │ Fax: + 351 254891404 

ae.mesaofrio@aepan.pt │ http://escolas.uevora.pt/mesaofrioedu/ 

 

 

 

1. Iniciar a limpeza pelos lavatórios (primeiro as torneiras e só depois o lavatório) e superfícies à volta 
destes; 
2. De seguida, passar para a limpeza dos sanitários. 
Parte interior 

- Aplicar o produto detergente com base desinfetante, deixando atuar durante, pelo menos, 5 minutos; 
- Esfregar bem por dentro com o piaçaba; 
- Puxar o autoclismo com o piaçaba, ainda dentro da sanita, para que este também fique limpo; 
- Voltar a puxar a água. 
Parte exterior 

- Espalhar o detergente/desinfetante na parte superior da sanita e sobre a tampa; 

A LIMPEZA DAS CASAS DE BANHO 
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REFEITÓRIOS ESCOLARES 

Respeitar os planos de limpeza de refeitórios existentes, utilizando agentes de limpeza e desinfeção para 
o setor alimentar aprovados pela legislação em vigor. 

 

 
Os Assistentes Operacionais da 

área de preparação e 
confeção dos alimentos 

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

▪ Lavar as mãos com água e sabão imediatamente antes e após a 
manipulação de alimentos crus ou antes e após a utilização da casa 
de banho; 

▪ Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou com 
solução antisséptica de base alcoólica (SABA); 

▪ Cumprir a etiqueta respiratória. 

 

BAR/BUFETE 

Respeitar os planos de limpeza de bar e bufete existentes, utilizando agentes de limpeza e desinfeção 
aprovados pela legislação em vigor para o setor alimentar. 

 

Os Assistentes Operacionais da 
área de preparação e 
confeção dos alimentos e 
bebidas no bar e bufete 

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

▪ Lavar as mãos com água e sabão, imediatamente antes e após a 
manipulação de alimentos crus ou antes e após a utilização da casa 
de banho; 

▪ Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou com 
solução antisséptica de base alcoólica (SABA); 

▪ Cumprir a etiqueta respiratória. 

 
ÁREA DE ISOLAMENTO 

Na limpeza e desinfeção das superfícies da área de quarentena ou isolamento, de suspeito ou doente 
confirmado, deve seguir os procedimentos de higienização. 

 
 
 
 

Os Assistentes Operacionais 
afetos à limpeza da sala de 
isolamento 

▪  Esperar pelo menos 20 minutos depois de a pessoa doente, ou 
suspeita de estar doente sair da área de isolamento/quarentena e, 
só depois, iniciar os procedimentos de limpeza em segurança; 

▪ Preparar a solução de lixívia (hipoclorito de sódio) com 
concentração original de 5% ou mais de cloro livre. A lixívia deve 
ser diluída na altura de utilizar. A solução diluída deve ser a 0,1%, 
na proporção de 1 parte de lixívia para 49 partes iguais de água; 

▪ Lavar primeiro as superfícies com água e detergente; 
▪ Em seguida, espalhar uniformemente a solução de lixívia nas 

superfícies; 
▪ Deixar atuar a lixívia nas superfícies durante pelo menos 10 

minutos – ler as instruções do fabricante/fornecedor; 
▪ De seguida enxaguar as superfícies só com água quente; 
▪ Deixar secar ao ar. 

 

- Esfregar com o pano: primeiro a tampa e só depois a parte exterior da sanita (parte superior e os 
lados); 
- Passar o pano só com água; 
- Deixar secar ao ar; 
- Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo no final. 
No final da limpeza 
- Voltar a passar um pano humedecido em desinfetante em todas as torneiras. 

Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas que contenham sangue ou outros produtos orgânicos 
(vómito, urina, fezes), deve seguir as seguintes indicações: 

▪ Utilizar luvas resistentes, avental impermeável e óculos de proteção, absorver o mais possível 
o derrame com papel absorvente para não espalhar os líquidos; 

LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SUPERFÍCIES QUE CONTENHAM SANGUE OU OUTROS PRODUTOS 
ORGÂNICOS 
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▪ Aplicar de seguida a solução de lixívia na diluição de 1 parte de lixívia em 9 partes iguais de 
água; 

▪ Deixar atuar durante pelo menos 10 minutos; tapar a zona afetada com toalhetes para que as 
pessoas não pisem e colocar o dispositivo de alerta para zona em limpeza de manutenção; 

▪ Lavar a área suja com água e detergente comum; enxaguar só com água e deixar secar ao ar. 
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ANEXO VI – PLANO DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES 

LETIVAS/FORMATIVAS | CENÁRIO PRESENCIAL 

 

PRINCÍPIOS ORIENTADORES 

Tendo em consideração a eventual necessidade de transição entre os regimes 

presencial, misto e não presencial durante o ano letivo 2021/2022, apresentam-se os 

seguintes princípios orientadores: 

• Reforço dos mecanismos de promoção da igualdade e equidade, com base nas 

Competências Essenciais do Perfil do Aluno; 

• Flexibilização na transição entre os regimes presencial, misto e não presencial; 

• Prioridade na frequência de aulas presenciais pelos alunos até ao final do 2.º 

ciclo e àqueles a quem não seja possível assegurar o acompanhamento pelos 

professores quando se encontrem em regime não presencial; 

• Valorização da experiência adquirida em contexto de emergência de saúde 

pública, na planificação e concretização de ensino em regime não presencial e 

na preparação dos espaços escolares; 

• Reconhecimento da importância da escola, enquanto suporte e condição para o 

funcionamento normal da vida familiar, profissional e económica do país. 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS 

• Considerando necessário e com salvaguarda dos limites legalmente 

estabelecidos, o AEPAN procedeu ao alargamento do seu horário de 

funcionamento, de forma a conciliar o desenvolvimento das atividades letivas e 

formativas com as orientações das autoridades de saúde. Mantem-se o horário 

de funcionamento do Centro Escolar que é das 9.00h às 18.00 e o horário de 

funcionamento da escola sede será entre as 8.15h e as 18.00h. 

• O AEPAN procedeu a uma gestão flexível dos espaços que assegure o 

cumprimento das orientações das autoridades de saúde, procedendo a 

adaptações funcionais que permitam maximizar os espaços em que os alunos 

possam realizar atividades letivas presenciais e trabalho autónomo; 

• O AEPAN definiu a limitação de circulação em alguns espaços/serviços, da 

readaptação de salas/serviços (pavilhão social como extensão do refeitório, 
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minibar no pavilhão de aulas 02, sala15 - sala de estar nos intervalos), afetação 

de uma única sala por turma, e os espaços exteriores, devidamente sinalizados 

de forma diferenciada conforme os ciclos de ensino, colocação de coberturas 

para abrigar os alunos no recreio, etc. 

 

ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LETIVAS E FORMATIVAS 

• São estabelecidos diferentes regimes de funcionamento das atividades letivas e 

formativas, considerando o regime presencial como regime regra e os regimes 

misto e não presencial como exceção. 

• Os regimes misto e não presencial aplicam-se quando necessário, e 

preferencialmente, aos alunos a frequentar o 3.º ciclo do ensino básico e o 

ensino secundário, podendo alargar-se excecionalmente aos restantes ciclos de 

ensino, em função do agravamento da situação epidemiológica da doença 

COVID-19. 

mailto:ae.mesaofrio@aepan.pt
http://escolas.uevora.pt/mesaofrioedu/


PLANO DE CONTINGÊNCIA 

COVID-19 | 2021.22 

  AEPAN  

VERSÃO 6 

Página 48 de 53 

Largo da Independência 
5040 – 352 Mesão Frio 

Contribuinte n.º 600076300 

Tel.: +351 254892345 │ Fax: + 351 254891404 

ae.mesaofrio@aepan.pt │ http://escolas.uevora.pt/mesaofrioedu/ 

 

 

• As atividades a realizar no âmbito dos regimes misto e não presencial são 

efetuadas na própria escola para os alunos: 

o Beneficiários da Ação Social Escolar identificados pela escola; 

o Em risco ou perigo sinalizados pelas Comissões de Proteção de Crianças 

e Jovens; 

o Para os quais se considere ineficaz a aplicação dos regimes misto e não 

presencial. 

• Nos regimes misto e não presencial, tal como no presencial, os alunos estão 

obrigados a cumprir o dever de assiduidade nas sessões síncronas e de realização 

das atividades propostas, nos termos e prazos acordados com o respetivo 

docente. Nos casos em que, por motivos devidamente justificados, o aluno se 

encontre impossibilitado de participar nas sessões síncronas, deve o AEPAN 

disponibilizar o conteúdo das mesmas. 

• Compete ao conselho pedagógico do AEPAN definir as regras de registo de 

assiduidade ajustadas às estratégias, recursos e ferramentas utilizadas pelo 

AEPAN e por cada aluno. 

• A transição entre os regimes previstos é solicitada à Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares, que decide após ser ouvida a autoridade de saúde 

competente. 

• Será promovida a reorganização dos horários escolares, nomeadamente o 

funcionamento das turmas do 2º e 3º ciclos e ensino secundário em turnos de 

meio-dia, de forma a acomodar a carga horária da respetiva matriz curricular. 

 

REGIME PRESENCIAL 

1- O «Regime presencial» é aquele em que o processo de ensino e aprendizagem é 

desenvolvido nos termos da legislação em vigor, num contexto em que alunos e 

docentes estão em contacto direto, encontrando-se fisicamente no mesmo local, 

podendo ser implementadas regras específicas, em cumprimento das orientações 

das autoridades de saúde. 

2- No ano letivo de 2020/2021, as primeiras cinco semanas destinam-se à 

recuperação e consolidação das aprendizagens, identificadas em função do 

trabalho realizado com cada aluno no ano letivo 2019/2020, sem prejuízo da 

mailto:ae.mesaofrio@aepan.pt
http://escolas.uevora.pt/mesaofrioedu/


PLANO DE CONTINGÊNCIA 

COVID-19 | 2021.22 

  AEPAN  

VERSÃO 6 

Página 49 de 53 

Largo da Independência 
5040 – 352 Mesão Frio 

Contribuinte n.º 600076300 

Tel.: +351 254892345 │ Fax: + 351 254891404 

ae.mesaofrio@aepan.pt │ http://escolas.uevora.pt/mesaofrioedu/ 

 

 

mesma ocorrer ao longo do ano letivo. 

3- O plano de atuação do Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) potenciará o 

desenvolvimento, de forma contínua, destas atividades, identificando os alunos 

abrangidos, designadamente aqueles que tiveram maiores dificuldades de contacto 

e de acompanhamento nas atividades desenvolvidas no ano letivo 2021/2022. 

4- Os alunos realizarão as atividades letivas presenciais em salas de aulas próprias, 

devidamente identificadas para cada turma, sendo o trabalho autónomo 

desenvolvido na BE, espaço com regras próprias e lotação de ocupação limitada, de 

modo a assegurar-se o cumprimento das orientações das autoridades de saúde. 

5- O horário de funcionamento das atividades letivas continua organizado em 

unidades de tempo letivo 60 minutos na Educação Pré-escolar e 1.º ciclo; nos 2.º e 

3.º ciclos e ensino secundário é de 50 minutos, agrupadas preferencialmente em 

blocos de 100 minutos. 

6- O horário da Educação Pré-Escolar é das 9:00 horas às 15:30 horas e as Atividades 

de Animação e Apoio à Família funcionarão a partir das 15:30 horas, promovidas 

pela autarquia, conforme mancha horária que se apresenta: 

• Modelo de horário da Educação Pré-Escolar: 
Início /Termo 2.ªFEIRA 3.ªFEIRA 4.ªFEIRA 5.ªFEIRA 6.ªFEIRA 

9h00-12h00 PREE PREE PREE PREE PREE 

12h00-13h30 Almoço 

13h30-15h30 PREE PREE PREE PREE PREE 
15h30-16h30 AAF AAF AAF AAF AAF 

7- O horário do 1º ciclo é das 9:00 horas às 17: 30 horas e as Atividades de Enriquecimento 

Curricular funcionarão no período da tarde. 

8- Os intervalos da manhã e o almoço serão desfasados entre o 1.ºA / 1.ºB / 2.ºA A n os  

com o 3.ºA /2.º-4.ºB.º e 4.º A Anos, conforme mancha horária que se apresenta: 

• Modelo de horário do 1.ºciclo: Horário 1 (1.ºA / 1.ºB / 2.ºA) 
Início /Termo 2.ªFEIRA 3.ªFEIRA 4.ªFEIRA 5.ªFEIRA 6.ªFEIRA 

9h00-12h00      

12h00-13h00 Almoço – 1.ºA /1.ºB /2.ºA 

14h00-15h00      
15h00-16h00 Tempo de recreio 
16h30-17h30 AEC AEC AEC AEC AEC 

• Modelo de horário do 1.ºciclo: Horário 2 (2.º/3.ºB /3.º/4.ºB.º e 4.º A) 
Início /Termo 2.ªFEIRA 3.ªFEIRA 4.ªFEIRA 5.ªFEIRA 6.ªFEIRA 

9h00-12h00      

12h00-13h00      

13h00-14h00 Almoço – 2/3.ºB /3/4.ºB e 4.ºA 

14h00-16h00 Tempo de recreio 
16h30-17h30 AEC AEC AEC AEC AEC 
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9-  O almoço do 2.ºCiclo será ao mesmo tempo dos alunos do 3.ºCiclo que frequentam o 

7.ºAnos das 12h05 às 13h05m, enquanto o restante 3º ciclo (8.º e 9.ºAnos) e ensino 

secundário almoçam à mesma hora no horário das 13h05 às 13h55, conforme mancha 

horária que se apresenta:  

• Modelo de horário do 2.ºciclo/ 3.ºCiclo e Ensino Secundário 

 

Início 
/Termo 

2.ªFEIRA 3.ªFEIRA 4.ªFEIRA 5.ªFEIRA 6.ªFEIRA 

8h30-9h20      

9h20-10h10      

INTERVALO 

10h25-11h15      
11h15-12h05      

INTERVALO 

12h15-13h05 Almoço a) 5.ºA e 5.ºB /6.ºA e 6.º B / 7.ºA e 7.ºB 

13h05-13h55 Almoço b) 8.º, 9.º Anos e Ensino Secundário 

14h05-14h55      

INTERVALO 

16h05-16h55      

16h55-17h45      
 

MEDIDAS GERAIS DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR – PLANO DE CONTINGÊNCIA 

1- Salvo autorização da Diretora, não poderão entrar outros profissionais na 

escola, para além dos estritamente necessários. 

2- Salvo autorização da Diretora, os alunos não poderão sair dos estabelecimentos 

de ensino, para além da saída de regresso a casa. 

3- Será garantido que, na Educação Pré-escolar, Ensino Básico Secundário, será 

destinada uma sala a cada grupo/turma e uma mesa por cada criança/aluno, de 

modo a manter- se o distanciamento social recomendado pela DGS. 

4- No Centro Escolar de Mesão Frio, cada grupo/turma de crianças da Educação Pré-

Escolar e do 1º ciclo terá ao seu dispor mais uma sala, para além da sala de aulas 

habitual. 

5- Serão mantidos percursos já definidos desde a entrada nos dois 

estabelecimentos de ensino, com corredores de acesso às salas de aula, ao 

refeitório, ao bar, à papelaria, às casas de banho e ao ginásio, conforme 

indicações e sinalética utilizada, de forma a reduzir o contacto entre os alunos 

de grupos diferentes. 

6- Os momentos de intervalos/recreio das crianças da Educação Pré-Escolar e do 

1º ciclo são diferentes, bem como os das turmas do 1º e 2ºanos do 3º e 4º 
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anos. 

7- No Centro Escolar haverá dois momentos distintos para o almoço, sendo o 1º 

destinado às crianças da Educação Pré-Escolar e 1º e 2º ano do 1º ciclo e o 2º 

destinado às crianças do 3º e 4º ano do 1º ciclo. 

8- Na escola sede haverá dois momentos distintos para o almoço, sendo o 1º 

destinado aos alunos do 2º ciclo e 7.ºanos e o 2º destinado aos alunos do 3º 

ciclo, nomeadamente 8.º e 9.º anos, e aos alunos do ensino secundário. 

9- Foram criados três espaços de convívio exterior, destinados aos alunos do 2º 

ciclo, 3º ciclo e Ensino secundário, respetivamente. 

10-  Os alunos que tragam Lanche de casa devem acondicioná-lo num saco de 

plástico fechado. 

11-  No caso de se verificarem condições climatéricas adversas no exterior, os alunos 

podem permanecer nos corredores, junto às salas de aula. 

RECOMENDAÇÕES PARA A COMUNIDADE ESCOLAR 

 

1- A movimentação do professor na sala de aula deverá ser reduzida ao mínimo, 

evitando circular entre os alunos. 

2- Sempre que possível, as portas e janelas das salas de aula e dos vários espaços e 

recintos escolares devem estar abertas, para evitar toques desnecessários em 

superfícies e manter os espaços arejados. 

3- Promover-se-á o reforço das medidas de limpeza, higienização e desinfeção nos 

dois estabelecimentos de ensino, conforme indicações das autoridades de 

saúde, nomeadamente as salas de aula, todo o espaço de circulação definido e 

as casas de banho, no final de cada turno (manhã e tarde). 

4- A limpeza das superfícies de utilização comum será assegurada várias vezes ao 

dia, de acordo com as recomendações existentes. 

5- A sala de convívio (sala dos alunos), o bufete, o bar, as casas de banho e a 

biblioteca terão utilização condicionada. 

6- Para aceder ao bar e à cantina, os alunos devem aguardar a sua vez, dentro do 

espaço limitado no chão, com fita. 

7- A entrada na cantina processar-se-á por turma, de acordo com um horário pré-

definido, e os alunos deverão respeitar as regras de utilização da máscara e de 

distanciamento e deverão abandonar aquele espaço, assim que terminarem a 
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refeição. 

8- As mesas e cadeiras serão higienizadas após a saída de cada turma. 

9- Na papelaria/carregamento de cartões, será atendido um aluno de cada vez. Os 

alunos devem guardar a distância de segurança, de acordo com a sinalização 

feita no chão. 

10- Biblioteca: a utilização deste espaço está sujeita a regulamento próprio e às 

indicações dadas pelos seus responsáveis. 

11- A sala dos professores estará aberta, com as devidas precauções.  

12- As cantinas funcionarão, de acordo com o procedimento e regras estabelecidas 

nas orientações da tutela e da autoridade de saúde local. O horário de 

funcionamento será das 12:00H às 13:30h no Centro Escolar e das 12:05H às 

13:55H na escola sede, estando distribuídos por dois turnos (12:05H às 13:05H 

e 13:05H às 13:55H). 

13- A reprografia funcionará com acesso restrito aos professores. Sempre que seja 

necessário, a reprodução de documento (s), este (s) deve (m) ser enviado (s) 

com 48 horas de antecedência. 

14- Nos serviços administrativos o atendimento presencial é feito com os devidos 

cuidados e com limitação de pessoas, em conformidade com as orientações da 

DGS. 

Medidas internas: 

Os estabelecimentos de ensino devem assegurar a disponibilidade de: 

❑ Estruturas para a lavagem das mãos com água e sabão líquido; 

❑ Toalhetes de papel (deve ser evitado o uso de toalhas de tecido); 

❑ Contentores próprios destinados à colocação de lixo e restantes resíduos; 

❑ Dispensadores de solução alcoólica na entrada do edifício e no início das filas 

para a cantina e promover a sua utilização antes das refeições; 

❑ Afixação de cartazes ou folhetos, promovendo boas práticas e as orientações 

da Direção-Geral da Saúde; 

❑ Um frasco de desinfetante de mãos na entrada de cada sala de aula; 

NOTA: Todos os intervenientes devem atuar rapidamente, na presença de um 

caso suspeito de COVID-19, de acordo com o Plano de Contingência do AEPAN. 

Recomendações gerais: 
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❑ Uso da máscara obrigatório para todos os professores, funcionários e alunos a 

partir do 5.º ano de escolaridade, durante a permanência no espaço escolar; 

❑ Todos os docentes e não docentes devem desinfetar as mãos à entrada e à 

saída do estabelecimento de ensino e várias vezes durante o dia, sempre que se 

justifique; 

❑ Todos os docentes e não docentes que manifestem sintomas de gripe não 

devem comparecer na escola; 

❑ O pessoal docente e não docente da escola deverá incentivar os alunos/crianças 

na lavagem das mãos, a etiqueta respiratória e o distanciamento físico. 

Material a entregar a cada professor 

❑ 1 Kit de 3 máscaras sociais reutilizáveis (20 a 25 lavagens); 

❑ Outro material que necessite requisitar para usar na sala de aula (a devolver no 

final das aulas). 
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