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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE INFIAS, VIZELA 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 

COVID-19 

 

A - ENQUADRAMENTO 

Na atual situação relacionada com o COVID-19, as Autoridades de Saúde Nacionais determinam, a todos 

os serviços ou estabelecimentos, a elaboração de planos de contingência que minimizem o risco de 

contágio e permitam o bom funcionamento das atividades essenciais. 

A Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu um conjunto de informações e orientações, das quais se destacam 

a INFORMAÇÃO 005/2020 de 27/02/2020 e a ORIENTAÇÃO 006/2020 de 26/02/2020, que são atualizadas 

pela DGS de acordo com a evolução da situação. 

Este documento que deve ter em conta cada estabelecimento, em cumprimento do disposto no Despacho 

n.º 2836-A/2020, de 02/03/2020, designado por plano de contingência, deverá ter em consideração a 

estrutura proposta pela DGAEP (documento anexo), que define um conjunto de orientações que permite 

a preparação e adequação da resposta de cada escola, centrando-se nas questões operacionais a 

acautelar, de forma a proteger a saúde dos alunos, docentes, trabalhadores não docentes e visitantes, 

assegurando a continuidade da atividade. 

A aplicação das medidas previstas no plano de contingência não prejudica a aplicação das recomendações 

e informações emitidas e a emitir pela DGS. 

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o COVID-19. 

Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser semelhantes a uma 

gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia. 

 

TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO 

Considera-se que o COVID-19 pode transmitir-se: 

▪ Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

▪ Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

▪ Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron). 

A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma exposição 

próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando 

uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos 

de pessoas que estão próximas e ainda através do contacto das mãos com uma superfície ou objeto com 

o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos). 

 

PERÍODO DE INCUBAÇÃO 

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 dias, segundo as últimas 

informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. Como medida de precaução, a vigilância ativa dos 

contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado. 

As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta (via aérea e 

por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados). 

 

 

 

PRINCIPAIS SINTOMAS 
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Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo: 

▪ febre 

▪ tosse 

▪ falta de ar (dificuldade respiratória) 

▪ cansaço 

 

B – PLANO DE CONTINGÊNCIA 

O plano de contingência vai no sentido de responder às seguintes três questões: 

1. Quais os efeitos que a infeção de alunos, docentes, trabalhadores não docentes e visitantes pode 

causar na escola? 

2. O que se deve preparar para fazer face a um possível caso de infeção? 

3. O que fazer numa situação em que existe um aluno, docente, trabalhador não docente ou 

visitante suspeitos de infeção? 

 
B1. Atividades essenciais e prioritárias: 

▪ Limpeza de espaços e desinfeção; 
▪ Segurança e vigilância do edifício; 
▪ Serviços administrativos; 
▪ Comunicação com serviços de saúde e de educação, pais e encarregados de educação, 

fornecedores; 
▪ Para a manutenção das atividades essenciais e prioritárias será assegurada a entrada de bens 

ou serviços, como por exemplo fornecedores, após a comunicação de informação considerada 
relevante; 

▪ Cumprimento do plano de emergência e evacuação da escola. 
 

 
B2. Atividades não prioritárias (passíveis de eliminação temporária): 

▪ Estão suspensas todas as atividades escolares realizadas no exterior das instalações escolares, 
como por exemplo, visitas de estudo, desporto escolar e outras que impliquem deslocação de 
alunos e professores para o exterior; 

▪ Estão suspensas atividades a realizar no espaço escolar, que envolvam pessoas externas ao 
agrupamento e aglomeração de alunos em espaços fechados. 

 
B3. Medidas de manutenção da atividade escolar em situação de crise: 

▪ Garantir os contactos por e-mail de todos os alunos e Pais ou Encarregados de Educação e 

assegurar o acompanhamento individualizado aos alunos que manifestarem mais 

necessidade de apoio. 

▪ No caso de eventual encerramento da Escola, fornecer-se-ão aos alunos, pais e encarregados 

de educação informações referentes ao período de encerramento e a medidas de vigilância 

a adotar, sobretudo através dos meios de comunicação da Escola e da comunidade. Outra 

informação adicional poderá ser consultada na Escola. 

 
B4. Medidas Gerais de Higiene Pessoal 

▪ Evitar contacto próximo com doente/s com infeção respiratória; 
▪ Lavar frequentemente as mãos, especialmente, após contato direto com pessoa/s doente/s; 

▪ Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com 

lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel ao lixo); 

▪ Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir; 
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▪ Evitar colocar as mãos diretamente nas maçanetas e puxadores de portas. 

 

B5. Medidas de Higiene do Ambiente Escolar 
▪ Manter as superfícies e os objetos de trabalho limpos; 
▪ Promover o arejamento dos espaços; 

▪ Cartazes, de fácil compreensão a toda a comunidade educativa, ilustrativos de uma boa 

higienização das mãos em locais estratégicos; 

▪ Os docentes, em contexto de sala de aula, deverão promover atividades para a aquisição de 

bons hábitos de higiene; 

▪ Os docentes devem promover informações esclarecedoras aos alunos sobre o COVID-19, com 

mensagem de tranquilidade; 

▪ O pessoal docente e não docente devem promover os bons hábitos em relação à lavagem das 

mãos e às regras de etiqueta respiratória; 

▪ A Escola disponibilizará os necessários dispensadores com solução antisséptica de base 

alcoólica e sabão em todos os espaços das suas instalações que achar necessário; 

▪ Haverá, de fácil acesso, toalhetes de papel descartáveis e caixotes de lixo com tampa de fácil 

abertura para depósito dos resíduos. Estes deverão ser esvaziados e desinfetados com muita 

regularidade, usando sempre luvas descartáveis; 

▪ A limpeza e arejamento de todos os espaços utilizados pela comunidade educativa será feita 

diariamente, como já é prática na Escola; 

▪ O professor será a pessoa responsável por deixar as janelas das salas abertas durante os 

intervalos. 

 

B6. Medidas de isolamento e distanciamento social 
▪ Se tem febre, tosse e dificuldade respiratória, não deve frequentar a Escola. 
▪ Não serão admitidos na Escola quaisquer pessoas (alunos, professores, funcionários, 

encarregados de educação) que manifestem febre ou outros sinais de gripe, a fim de evitar o 
contágio de outras pessoas. 

▪ Em caso de dúvida a Equipa Operativa contactará a linha de saúde 24 (808 24 24 24), o 
Delegado de Súde e/ou o Centro de saúde. 

▪ Sempre que os responsáveis da Escola identifiquem uma situação suspeita de doença, de 
acordo com os sintomas descritos, entre funcionários ou alunos, designadamente a existência 
de sintomas de gripe devem telefonar para a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) e seguir as 
instruções que lhes forem transmitidas. 

 
B7. Caso se verifique uma situação de doença por parte de um aluno ou de um profissional, deverão 

ser tomadas as seguintes medidas: 

▪ Isolamento do indivíduo num espaço apropriado (SALA DE ISOLAMENTO – definida em cada 

escola), devendo posteriormente ser bem arejado, limpo e desinfetado logo após a sua 

utilização; 

▪ Este indivíduo será acompanhado por um responsável. 
 

B8. ACOMPANHAMENTO DE INDIVÍDUOS INFETADOS NA SALA DE ISOLAMENTO - o qual deverá 

seguir as indicações para evitar o contágio: 

▪ Sempre que seja identificada uma situação suspeita de doença, será contactada a Linha de 

Saúde 24 (808 24 24 24) e serão seguidas as instruções transmitidas. 

▪ No caso de uma situação de doença de um aluno, será feita igualmente a evacuação da sala 



 
  

 
Agrupamento de Escolas de Infias, Vizela (100377) 

_____________________________________________________ 
Rua da Liberdade, n.º 60, Infias, 4815-384 Vizela 
Telefone: 253 480 320 
email: agrupamentoinfias@aeinfias.com 
facebook: facebook.com/aeinfias 
website: http://aeinfias.wix.com/aeinfias 

onde este se encontrava, deslocando os alunos para um outro espaço e aplicando os 

procedimentos de higienização e desinfestação previstos. 

▪ No caso de uma situação de doença de um profissional (docente ou não docente), será feita 

a evacuação da sala onde este se encontrava aplicando-se os procedimentos de 

higienização e desinfestação previstos. 

▪ No caso de se tratar de um menor, dever-se-á comunicar a situação aos Pais e/ou 

Encarregados de Educação, os quais devem tomar providências no sentido de retirar o aluno 

da Escola e levá-lo para casa. 

▪ No caso de se tratar de um profissional adulto (docente ou não docente), dever-se-á 

contactar os Familiares, os quais devem tomar providências no sentido de retirá-lo da Escola 

e levá-lo para casa. 

 

B9. No caso de se um aluno/profissional (docente ou não docente) informar que está em casa 

com sintomas da doença, ou com a doença: 

▪ Identificação dos espaços frequentados e listagem dos contactos próximos estabelecidos. 
▪ Reforço das medidas de limpeza e higienização dos espaços e materiais utilizados. 
▪ Reforço da vigilância das pessoas que estiveram em contacto de maior proximidade em 

contexto escolar. 

▪ Justificação das ausências de acordo com o já previsto. 
 

B10. Regresso de deslocações ao estrangeiro 

Os docentes, alunos e demais acompanhantes que tenham regressado ou que tenham estado em 

contacto próximo e direto com quem tenha regressado de país ou zona de risco para a infeção pelo 

COVID-19, identificados pela DGS, devem, nos 14 dias subsequentes, monitorizar o seu estado de 

saúde, medindo a temperatura corporal duas vezes ao dia, registando os valores e estar atentos a 

tosse ou a dificuldades respiratórias. Devem ainda evitar cumprimentos sociais com contacto físico. 

Quaisquer alterações ao estado de saúde devem ser comunicadas de imediato à linha SNS 24 (808 

24 24 24) que analisará o risco em concreto e dará as devidas recomendações/orientações. 

 
B10. Contactos: 

 

ORGANISMO TELEFONE 

Número Nacional de Emergência 112 

Linha Saúde 24 808 24 24 24 

Bombeiros Voluntários de Vizela 253 489 100 

GNR Vizela 253 481 261 

Centro de Saúde de Vizela 253 489 160 

Serviço Municipal de Proteção Civil 253 489 630 

Hospital da Senhora da Oliveira - Guimarães 253 540 330 

Escola Básica e Secundária de Infias (Escola 
Sede) 

253 480 320 

  

B11. Divulgação e Avaliação do Plano 
Foi elaborado de acordo com as orientações emanadas pela Direção Geral de Saúde e DGEstE. 
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O Plano será divulgado pela Escola e explicado a todos os membros da comunidade educativa. 

Este Plano será publicado nos meios de comunicação do agrupamento e afixado em todas as 

escolas. 

Será reavaliado e atualizado sempre que necessário, em articulação com as entidades 

competentes e de acordo com novas orientações. 

 

B12. Responsabilidades 

Equipa operativa 

Diretora – Rosa Maria Carvalho; 

Subdiretor – Filipe Gonçalves; 

Adjuntos – Manuel Abreu, Maria José Oliveira, Valéria Freitas; 

Coordenadores de Estabelecimento (EB S. Miguel – Mónica Teixeira, EB Vizela (S. Paio) – 

Daniel Barros, EB Infias – Manuel Mota, EB de Tagilde – Paula Marques); 

Coordenador do pessoal não docente – Jorge Alves; 

Coordenadora Técnica – Arminda Alves. 

 

 

Acompanhamento de casos suspeitos na sala de isolamento 

Professor, assistente operacional ou assistente técnico que primeiro contacte com o caso. 

 

 

 

 

 

 

09 de março de 2020 

A Diretora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADENDA I 

Regresso ao Regime Presencial dos 11.º e 12.º Anos de Escolaridade 
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Local: Escola Básica de S. Miguel 

 

Sala de isolamento (equipada com telefone, cadeira, água e alguns alimentos não perecíveis, e acesso a 

instalação sanitária): Sala Coordenadora. 

Pessoal não docente: São constituídas duas equipas de pessoal não docente, de modo a garantir a sua 

substituição na eventualidade de absentismo por doença ou necessidade de isolamento, alternando 

semanalmente. Caso necessário, uma terceira equipa estará disponível. 

 

Circuitos: 

• Assinalados na escola. Não existindo cruzamento entre as crianças do ensino pré-escolar e os 

alunos dos 11.º e 12.º anos. 

 

  

Considerações gerais: 

▪ Manter portões e portas abertas de forma a evitar o toque frequente em superfícies. 

▪ Privilegiar uma renovação frequente do ar, preferencialmente, com as janelas e portas abertas. 

▪ Manter a disposição das salas. 

▪ Pessoas externas ao processo educativo (p. ex.: fornecedores) só excecionalmente podem entrar 

no estabelecimento de educação e, sempre, de forma segura, com máscara, evitando o contacto 

com os alunos. 

▪ Caso haja equipamentos de ar condicionado ou similares, estes nunca devem ser ligados em modo 

de recirculação do ar. 

▪ Antes da reabertura dos estabelecimentos, deve ser feita uma limpeza geral e desinfeção das 

instalações. 

▪ Deve reforçar-se, igualmente, a lavagem/desinfeção frequente das mãos por parte do pessoal 

docente e não docente e também dos alunos, designadamente aquando da entrada no 

estabelecimento de educação, antes e após as refeições, antes e após a ida à casa de banho, e 

sempre que regressem do espaço exterior. 

 

Atuação perante um caso suspeito 

▪ O pessoal docente e não docente deve estar informado sobre este Plano de Contingência interno 

e os procedimentos perante a identificação de um caso suspeito de COVID-19. 

▪ Perante a identificação de um caso suspeito (se detetado no estabelecimento de educação), este 

deve encaminhar-se ou ser encaminhado para a área de isolamento, pelos circuitos definidos no 

Plano de Contingência. Sempre que se trate de uma criança, a pessoa responsável deve 

permanecer com a criança na sala de isolamento, cumprindo com as precauções básicas de 

controlo de infeção, nomeadamente quanto à higienização das mãos. 

▪ Deve ser contactada a Linha SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas criadas 

especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as indicações fornecidas. 

▪ As Autoridades de Saúde locais devem ser imediatamente informadas do caso suspeito e dos 

contactos do grupo, de forma a facilitar a aplicação de medidas de Saúde 

▪ Pública aos contactos de alto risco. Para o efeito, os estabelecimentos devem manter atualizados 

os contactos das Autoridades de Saúde territorialmente competentes. 
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▪ Se o caso suspeito for uma criança, deve ser contactado, de imediato, o respetivo encarregado de 

educação. 

▪ Deve-se reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito, bem 

como da área de isolamento, nos termos da Orientação 14/2020 da DGS. 

▪ Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em dois sacos de plástico, 

resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e devem ser 

colocados em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em 

ecopontos). 

 

Plano de higienização: 

Afixado em cada escola onde é referido: 

▪ O que deve ser limpo/desinfetado (zonas, superfícies, estruturas) 

▪ Como deve ser limpo/desinfetado (equipamento e instruções do procedimento) 

▪ Com que produtos deve ser limpo/desinfetado (detergente/desinfetante utilizado) 

▪ Quando deve ser limpo/desinfetado (periodicidade de higienização) 

▪ Quem deve limpar/desinfetar (responsável pela execução da operação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADENDA II 
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Regresso ao Regime Presencial do Ensino Pré-Escolar 

 

Local: Escolas Básicas 

 

Sala de isolamento (equipada com telefone, cadeira, água e alguns alimentos não perecíveis, e acesso a 

instalação sanitária): Identificada em cada escola. 

 

Pessoal não docente: É constituída uma equipa de pessoal não docente em cada escola. Caso necessário, 

uma segunda equipa estará disponível. 

 

Circuitos: 

• Assinalados em cada escola. 

 

  

Considerações gerais: 

▪ Manter portões e portas abertas de forma a evitar o toque frequente em superfícies. 

▪ Privilegiar uma renovação frequente do ar, preferencialmente, com as janelas e portas abertas. 

▪ Manter a disposição das salas. 

▪ Todos os estabelecimentos de educação devem garantir as condições necessárias para adotar as 

medidas preventivas recomendadas, designadamente: 

o Instalações sanitárias com as condições necessárias para a promoção das boas práticas de 

higiene, nomeadamente a higienização das mãos com água e sabão; 

o Material para os procedimentos adequados de desinfeção e limpeza dos edifícios escolares, 

de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS e o documento orientador da Direção-Geral 

dos Estabelecimentos Escolares, com a orientação da DGS e a colaboração das Forças 

Armadas, sobre “Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar, no contexto da 

pandemia COVID-19”, reforçando, neste caso, a higienização frequente dos materiais 

pedagógicos e equipamentos utilizados pelas crianças, várias vezes ao dia; 

o Gestão de resíduos diária, sem necessidade de proceder a tratamento especial; 

o Equipamentos de proteção, nomeadamente máscaras, para todo o pessoal docente e não 

docente, assegurando que em nenhuma situação são colocadas máscaras às crianças; 

o Dispensador de solução antisséptica de base alcoólica (SABA) para desinfetar as mãos à 

entrada do recinto escolar. 

▪ Deve reforçar-se, igualmente, a lavagem/desinfeção frequente das mãos por parte do pessoal 

docente e não docente e também das crianças, designadamente aquando da entrada no 

estabelecimento de educação, antes e após as refeições, antes e após a ida à casa de banho, e 

sempre que regressem do espaço exterior. 

▪ As crianças devem ser entregues à porta do estabelecimento de educação pré-escolar pelo seu 

encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada, e recebidas por um profissional 

destacado para o efeito, evitando assim a circulação de pessoas externas no interior do recinto. 

▪ Pessoas externas ao processo educativo (p. ex.: fornecedores) só excecionalmente podem entrar 

no estabelecimento de educação e, sempre, de forma segura, com máscara, evitando o contacto 

com as crianças. 

▪ Sempre que aplicável, as peças de roupa suja devem ir para casa em saco plástico, fechado. 
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▪ Caso haja equipamentos de ar condicionado ou similares, estes nunca devem ser ligados em modo 

de recirculação do ar. 

▪ Antes da reabertura dos estabelecimentos, deve ser feita uma limpeza geral e desinfeção das 

instalações. 

 

Organização do espaço 

▪ Sempre que o estabelecimento de educação disponha de espaços que não estão a ser usados 

poderá utilizá-los para expansão do estabelecimento de educação pré-escolar. 

▪ As crianças e o pessoal docente e não docente devem ser organizados em salas ou outros espaços, 

de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes. 

▪ Todos os espaços que não sejam necessários ao bom funcionamento das atividades (depois de 

organizado todo o espaço, em virtude das regras de segurança e higiene a cumprir) devem estar 

encerrados. Esta medida não se aplica às salas de refeições. 

▪ Privilegiar as atividades que decorram no exterior (pátios, logradouros, jardins), em regime 

rotativo dos grupos. 

▪ Deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem 

comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas. 

▪ Deve ser privilegiada a utilização das salas ou espaços mais amplos e arejados. 

▪ Definir circuitos de circulação interna, permitindo uma melhor orientação espacial de crianças e 

adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais eficaz do espaço e dos equipamentos. 

▪ O estabelecimento deve criar espaços “sujos” e espaços “limpos” e estabelecer diferentes 

circuitos de entrada e de saída, bem como de acesso às salas, sempre que possível. 

▪ As crianças devem trocar o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado no espaço do 

Jardim de Infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento de educação, devendo ser 

higienizado, todos os dias, após a saída da criança. Os profissionais deverão cumprir a mesma 

orientação. 

▪ Garantir a existência de material individual necessário para cada atividade. 

▪ Remover, das salas, os acessórios não essenciais à prática das atividades pedagógicas, reforçando 

a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem. 

▪ Pedir aos encarregados de educação que não deixem as crianças levar de casa brinquedos ou 

outros objetos não necessários. 

▪ Deve-se evitar concentrações nas idas à casa de banho. 

▪ Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças (portas com barreira 

de segurança e janelas que não estejam ao alcance), deve manter-se as janelas e/ou portas das 

salas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar. 

▪ Assegurar os apoios presenciais mobilizados para as crianças acompanhadas pelos técnicos e/ou 

docentes da Intervenção Precoce. Este trabalho deve ser acompanhado pela equipa 

multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI), em estreita articulação com o educador e 

com as equipas locais a funcionar no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na 

Infância (SNIPI). 

 

Organização dos horários: 

▪ Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação por período superior ao 

estritamente necessário. 



 
  

 
Agrupamento de Escolas de Infias, Vizela (100377) 

_____________________________________________________ 
Rua da Liberdade, n.º 60, Infias, 4815-384 Vizela 
Telefone: 253 480 320 
email: agrupamentoinfias@aeinfias.com 
facebook: facebook.com/aeinfias 
website: http://aeinfias.wix.com/aeinfias 

▪ Na organização da rotina diária, procurar desfasar os momentos de permanência dos diferentes 

grupos de crianças no recreio. Os equipamentos devem ser higienizados após a utilização de cada 

grupo. 

▪ Em ambiente escolar, a extensão dos horários, no âmbito das Atividades de Animação e Apoio às 

Famílias (AAAF) e da Componente de Apoio à Família (CAF), deverá seguir as presentes 

orientações. 

 

Práticas letivas: 

▪ Considerar que a situação que vivemos e a especificidade de cada contexto implicam, 

necessariamente, uma flexibilidade e adequação na organização das rotinas, dos espaços, dos 

materiais e das atividades. 

▪ Criar uma nova rotina pedagógica, tendo em conta as orientações da DGS, em articulação com os 

fundamentos e princípios da pedagogia para a infância definidos nas OCEPE. 

▪ Pese embora as regras atuais de distanciamento físico, importa não perder de vista a importância 

das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças e a garantia do seu direito de brincar. 

▪ Estar atento ao bem-estar das crianças e responder às necessidades emocionais, físicas e 

cognitivas das mesmas, uma vez que o desenvolvimento e a aprendizagem são indissociáveis. 

▪ É também essencial considerar que as interações e as relações que as crianças estabelecem com 

os adultos e com as outras crianças são a base para a sua aprendizagem e desenvolvimento. 

▪ Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, levando-as a compreender a 

importância das novas formas de interação entre pares e com os adultos. 

▪ É importante prestar atenção às suas dúvidas e angústias, tranquilizando-as e ajudando-as a 

compreender a importância do cumprimento destas novas regras, para a segurança e bem-estar 

de todos. 

▪ Conversar com as crianças acerca das alterações das suas rotinas e ouvir as suas opiniões e 

sugestões. 

▪ Realizar o registo das novas regras de segurança e com as crianças elaborar cartazes, panfletos, 

etc., afixando-os em local visível do Jardim de Infância e/ou da sua sala. 

▪ Planear atividades e projetos, escutando as crianças sobre como os podem desenvolver, tendo 

em conta o contexto atual. 

▪ Privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado com diferentes funções, como 

recolha de informação, registo, comunicação, etc., com recurso à projeção, por exemplo, de 

visitas virtuais a museus, parques, palácios, audição de concertos de música, visualização de peças 

de teatro e documentários sobre assuntos que lhes interessem. 

▪ Desenvolver as atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente, quando 

possível. 

▪ Sempre que possível, privilegiar atividades em espaços abertos (pátios, logradouros, jardins). 

▪ Promover atividades como a leitura de histórias em círculo alargado. 

▪ Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles 

que, pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação. 

▪ Sempre que possível, assegurar que os objetos partilhados entre crianças são devidamente 

desinfetados entre utilizações. 

▪ Se uma criança se encontrar atestadamente em grupo de risco, deve ser assegurado o apoio 

individualizado, envolvendo a EMAEI no acompanhamento da criança em estreita articulação com 

o docente e a família. 
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▪ Privilegiar, sempre que possível, o contacto com as famílias à entrada da instituição, mantendo o 

distanciamento físico recomendado, possibilitando que a articulação possa ser veiculada ou 

complementada, regularmente, via telefone ou por meios digitais, de modo a que, na adaptação 

a esta nova realidade, haja articulação e continuidade entre o Jardim de Infância e a família. 

▪ Nesta fase, devem-se cancelar festas e reuniões de encarregados de educação presenciais. 

 

Refeições: 

▪ Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes medidas de distanciamento 

e higiene: 

o A deslocação para a sala de refeições, caso aplicável, deve ser desfasada para evitar o 

cruzamento de crianças, ou, quando tal não for possível, será de considerar fazer as 

refeições na sala de atividades; 

o Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas, para que 

o façam de forma correta; 

o Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento 

físico possível entre crianças; 

o Deve ser realizada, entre trocas de turno, a adequada limpeza e desinfeção das 

superfícies utilizadas. 

 

▪ Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos. 

▪ Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos encarregados de educação devem ser 

colocados em saco descartável, quando aplicável. 

▪ As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento físico entre 

profissionais. 

▪ Também nas salas de refeições, todos os funcionários devem utilizar máscara, enquanto 

acompanham as crianças. 

 

Atuação perante um caso suspeito 

▪ O pessoal docente e não docente deve estar informado sobre este Plano de Contingência interno 

e os procedimentos perante a identificação de um caso suspeito de COVID-19. 

▪ Perante a identificação de um caso suspeito (se detetado no estabelecimento de educação), este 

deve encaminhar-se ou ser encaminhado para a área de isolamento, pelos circuitos definidos no 

Plano de Contingência. Sempre que se trate de uma criança, a pessoa responsável deve 

permanecer com a criança na sala de isolamento, cumprindo com as precauções básicas de 

controlo de infeção, nomeadamente quanto à higienização das mãos. 

▪ Deve ser contactada a Linha SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas criadas 

especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as indicações fornecidas. 

▪ As Autoridades de Saúde locais devem ser imediatamente informadas do caso suspeito e dos 

contactos do grupo, de forma a facilitar a aplicação de medidas de Saúde 

▪ Pública aos contactos de alto risco. Para o efeito, os estabelecimentos devem manter atualizados 

os contactos das Autoridades de Saúde territorialmente competentes. 

▪ Se o caso suspeito for uma criança, deve ser contactado, de imediato, o respetivo encarregado de 

educação. 

▪ Deve-se reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito, bem 

como da área de isolamento, nos termos da Orientação 14/2020 da DGS. 
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▪ Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em dois sacos de plástico, 

resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e devem ser 

colocados em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em 

ecopontos). 

 

 

Plano de higienização: 

Afixado em cada escola onde é referido: 

▪ O que deve ser limpo/desinfetado (zonas, superfícies, estruturas) 

▪ Como deve ser limpo/desinfetado (equipamento e instruções do procedimento) 

▪ Com que produtos deve ser limpo/desinfetado (detergente/desinfetante utilizado) 

▪ Quando deve ser limpo/desinfetado (periodicidade de higienização) 

▪ Quem deve limpar/desinfetar (responsável pela execução da operação) 

 

 

 

 

NOTAS: 

É recomendável a leitura atenta das Orientações, Informações e Notas da DGS, a consultar na página da 

DGS disponível no link: https://www.dgs.pt/ que, como referido, vão sendo atualizadas sempre que exista 

evolução da situação. 


