Colégio CEBES
PLANO DE CONTINGÊNCIA - COVID-19
versão 3.0 de 01/09/2021
No seguimento das recomendações da Direção-Geral de Saúde, nomeadamente o
“Referencial Escolas – Controlo da transmissão de COVID19 em contexto escolar” para o ano letivo
2021/2022 e considerando a necessidade de proteger toda a comunidade educativa, a

Direção aprovou uma nova versão do Plano de Contingência no âmbito da infeção pelo
novo Coronavírus SARS-CoV-22, agente causal da COVID-19.

Este plano contém seis componentes: (i) coordenação do plano e das ações, (ii)
prevenção da infeção, (iii) reação em caso de suspeita de infeção e isolamento, (iv) ação
em caso de isolamento preventivo de algum membro da comunidade educativa e (v) ação
em caso de ausência de um número significativo de colaboradores docentes e/ou não
docentes; (vi) higienização ambiental na escola.

O plano será revisto e atualizado sempre que se verificar necessidade,
nomeadamente pela existência de novas recomendações ou imposições por parte das
autoridades competentes.

(i) Ponto Focal - Coordenação do plano e das ações

1. A coordenação do plano de contingência é responsabilidade de Maria Alice Pais, diretora
do colégio, que poderá ser contactada em qualquer momento para o telemóvel
961382820 e/ou direção@colegiocebes.pt. No caso de indisponibilidade da direção,
poderão ser contactadas Fátima Freches para o telemóvel 919138589 e/ou
básico@colegiocebes.pt ou Patrícia Moreira para o telemóvel 963859018 e/ou Lília
Monteiro (1º ciclo) para o telemóvel 961382796 e/ou secundario@colegiocebes.pt.
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caso de alterações pontuais ao plano, cada nova versão deverá ser numerada aumentando uma unidade no segundo

algarismo. No caso de alterações substanciais, a nova versão deverá ser numerada, aumentando uma unidade ao
primeiro algarismo e recomeçando no 0 o segundo algarismo.

2. Qualquer ação no âmbito do plano deverá ser prontamente comunicada à coordenadora
que fará a articulação que se mostrar necessária com as autoridades (serviços de saúde,
Direção-Geral da Saúde, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares) e com os
encarregados de educação.

3. Qualquer dúvida quanto ao plano de contingência por parte de qualquer membro da
comunidade educativa deverá ser esclarecida junto da coordenadora.

4. A coordenadora é apoiada nas suas funções pelas coordenadoras Fátima Freches (Ensino
Básico) e Patrícia Moreira (Ensino Secundário) e professora Lília Monteiro (1º ciclo).

5. A coordenadora é a responsável pela divulgação do plano junto de todo o pessoal
docente, alunos e pessoal não docente.

6. Cada líder intermédio (serviços administrativos, cantina, serviços de limpeza,
manutenção, etc.) é responsável por garantir que as pessoas da sua equipa cumprem as
medidas de higiene e outras definidas no plano.

(ii) Prevenção da infeção

Para melhor compreender as medidas deste plano, reproduzimos, em anexo, a informação
da DGS sobre a transmissão deste vírus “Referencial Escolas – Controlo da transmissão de
COVID19 em contexto escolar” para o ano letivo 2021/2022

A COVID-19 é causada pela infeção pelo Coronavírus (SARS-CoV-2) e manifesta-se
predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, tosse e dificuldade
respiratória, bem como febre, podendo também originar outros sintomas, entre os quais,
dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda transitória do paladar ou do olfato,
diarreia, vómitos, dor no peito e dor de cabeça, entre outros.
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A pessoa infetada pode não apresentar sinais ou sintomas, designando-se assintomática.
Não havendo ainda imunidade de grupo ou tratamento específico para a COVID-19 e face
às novas variantes de SARS-CoV-2 é imperativo otimizar a aplicação das medidas de
prevenção da transmissão, com cumprimento escrupuloso das medidas de distanciamento
físico entre pessoas, do uso adequado de máscara e de limpeza e desinfeção de mãos e
superfícies.
Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de:
- Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa
infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou entrarem em contacto com a
boca, nariz ou olhos das pessoas que estão próximas.
- Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com
SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz, olhos ou através de inalação de aerossóis
contendo o vírus.
A COVID-19 foi considerada uma Pandemia a 11 de março de 2020 pela Organização
Mundial de Saúde. Em Portugal, as medidas de Saúde Pública têm sido implementadas de
acordo com as várias fases de preparação e resposta a situações epidémicas, por forma a
diminuir progressivamente a transmissão do vírus, prestar os cuidados de saúde
adequados a todos os doentes e proteger a Saúde Pública.

Consequentemente, neste momento, é obrigatório para todos os membros da
comunidade educativa e visitantes do colégio:

1. . Dever de permanência em casa perante quaisquer sinais e/ou sintomas de
doença, de acordo com a Norma n.º 020/2020 da DGS, como: i.
- Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual;
- Febre (temperatura corporal ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível;
- Dispneia / dificuldade respiratória sem outra causa atribuível;
- Anosmia (perda completa do olfato) ageusia (falta completa de paladar) ou
disgeusia (distorção persistente do paladar) , de início súbito
2. Cumprir a obrigatoriedade de utilização de máscaras para acesso e
permanência nos três polos do nosso estabelecimento de ensino; no acesso ao
recinto escolar deve-se garantir que todos estão a utilizar máscara;
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Utilizar máscara, de acordo com a Orientação n.º 005/2021 da DGS: i. Qualquer
Nas crianças com idade entre 6 e 9 anos, e para todas as que frequentam o 1.º
ciclo do ensino básico independentemente da idade, a utilização de máscara
comunitária certificada ou máscara cirúrgica é fortemente recomendada, como
medida adicional de proteção, em espaços interiores ou exteriores, desde que:
a) As crianças tenham “treino no uso” e utilizem as máscaras de forma correta;
b) Seja garantida a supervisão por um adulto.
3. Manter o distanciamento físico recomendado entre pessoas, nomeadamente,
implementando:

- o respeito pelas regras gerais de segurança e de distanciamento físico entre o
pessoal docente e não docente e os alunos;
- nas salas de aula, sempre que possível, um distanciamento físico entre os
alunos e alunos/docentes de, pelo menos, 1 metro, com a maximização do
espaço entre pessoas, sem comprometer o normal funcionamento das
atividades letivas;
- a separação de mesas;
- a definição de circuitos no recinto escolar;
- a segmentação dos espaços comuns para funcionamento em coortes (ex:
recreio);
- a alternância de horários de entrada, saída e mobilizações dos “grupos bolha”;

4. Lavar (utilizando água e sabão) ou desinfetar as mãos (utilizando produto
biocida desinfetante do tipo 1, comprovadamente notificado à DGS);
Deve ainda ser acautelada a higienização das mãos à entrada e à saída, com
solução antisséptica de base alcoólica

5. Cumprir com a etiqueta respiratória (Quando espirrar ou tossir, tapar a boca e
o nariz com o braço ou usar lenço de papel, higienizando as mãos após o
contacto com secreções respiratórias);
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6. Limpar e desinfetar adequadamente as superfícies e espaços (utilizando
produtos biocidas desinfetantes do tipo 2 ou do tipo 4, conforme a superfície a
desinfetar);

7. Assegurar uma boa ventilação dos espaços, preferencialmente com ventilação
natural, através da abertura de portas ou janelas. Pode também ser utilizada
ventilação mecânica de ar (sistema AVAC – Aquecimento, Ventilação e Ar
Condicionado);

8. Cancelar atividades realizadas em espaço fechado que não sejam fundamentais
e privilegiar, sempre que possível, atividades ao ar livre;

9. Realizar

testes

laboratoriais

para

SARS-CoV-2

adaptados

ao

risco

epidemiológico conforme a Norma n.º 019/2020 da DGS e o Plano de Promoção
da Operacionalização da Estratégia de Testagem em Portugal SARS-CoV-2.

10. Não partilhar objetos nem comida;
11. Alterar procedimentos de conduta social: eliminar o aperto de mão, saudação
com beijos e os contactos mais íntimos;

12. Contactar imediatamente a responsável do respetivo setor, a professora Fátima
Freches para o telemóvel 919138589, a professora Patrícia Moreira para o
telemóvel 963859018 ou a professora Lília Monteiro (1º ciclo) para o telemóvel
961382796, se tiver febre, tosse ou dificuldade respiratória estando dentro do
espaço escolar.
13. Continuam canceladas todas as atividades que implicam encontros de grandes
grupos, nomeadamente as visitas de estudo em espaços fechados, ações de
formação, reuniões presenciais, festividades, entre outras.
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14. Não será autorizado a entrar no colégio qualquer pessoa (membro da
comunidade educativa ou outro) que manifeste sintomas de febre, tosse ou
dificuldade respiratória.
15. Caso se trate de aluno menor não acompanhado (por se deslocar sozinho para
o colégio), que manifeste os sintomas atrás referidos, será dirigido
imediatamente para a sala de isolamento, iniciando-se o procedimento descrito
infra. Caso seja um caso possível ou provável, inicia-se o procedimento descrito
no ponto (iii)

Tendo em conta a situação epidemiológica atual, algumas medidas específicas devem ser
adotadas por toda a comunidade escolar:
a) Os alunos devem ser organizados em grupos e, se possível, manter esta organização ao
longo de todo período que estes permanecem na escola. Este grupo deve ter, na medida
do possível, horários de aulas e intervalos organizados de forma a evitar o contacto com
outros grupos;
b) O pessoal docente e não docente e os alunos devem respeitar as regras de segurança e
de distanciamento físico de 2 metros;
c) A gestão do pessoal não docente deve garantir o funcionamento das escolas, na
eventualidade de absentismo por doença ou necessidade de isolamento de alguns dos seus
elementos.
d) A cada grupo deve ser atribuído, sempre que possível, uma zona da escola, sendo
definidos circuitos de entrada e saída da sala de aula, de forma a impedir um maior
cruzamento de pessoas;
e) Cada sala de aula deve ser, sempre que possível, utilizada pelo mesmo grupo de alunos;
f) O distanciamento físico deve ser mantido durante os intervalos.
g) Os horários serão, sempre que possível, desfasados entre turmas, de forma a evitar
aglomeração de pessoas à entrada e à saída do recinto escolar;
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h) Devem-se manter as portas abertas de forma a evitar o toque frequente em superfícies.
i) A sala de aula deve garantir uma maximização do espaço entre alunos e alunos/docentes,
por forma a garantir o distanciamento físico de 1,5-2 metros; Para tal, as mesas devem ser
dispostas o mais possível junto das paredes e janelas, de acordo com a estrutura física das
salas de aula;
j) As mesas devem estar dispostas com a mesma orientação, evitando uma disposição que
implique alunos virados de frente uns para os outros;

k) Deve-se privilegiar uma renovação frequente do ar, preferencialmente, com as janelas
e portas abertas.
l) Deve haver uma constante atualização da informação sobre a situação epidemiológica
local relativa à COVID-19.

(iii) Reação em casos prováveis ou possíveis de infeção e isolamento
Perante a identificação de um caso possível ou provável no colégio, de acordo com as definições
constantes na Norma n.º 020/2020 da DGS, devem ser tomados os seguintes passos no âmbito
das Normas n.º 004 e 015/2020 da DGS:

1. Em caso de suspeita de infeção do próprio ou de terceiro, todos os membros da
comunidade educativa têm o dever de contactar imediatamente a coordenadora do plano.

2. Verificando a coordenadora do plano a relevância do caso, a pessoa será dirigida,
recorrendo aos trajetos definidos, para as salas de isolamento (devidamente identificadas)
que se localizam no primeiro piso (polo básico) e no piso 0 (sala 0.1) no ensino secundário.
Nesta área de isolamento, o aluno terá acesso ao telefone, uma cadeira, água e alguns
alimentos não perecíveis, e acesso a instalação sanitária.

3. Ao dirigir-se/ser dirigido (no caso de aluno) para a sala de isolamento, a pessoa não pode
tocar em quaisquer superfícies nem interagir com terceiros.
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4. Tratando-se de aluno, é imediatamente também avisado o encarregado de educação.
Haverá uma constante atualização dos contactos de emergência dos estudantes e do fluxo
de informação aos encarregados de educação.
Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um adulto, contacta o
SNS 24 (808 24 24 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 e/ou ensino pode realizar o contacto
telefónico, se tiver autorização prévia do encarregado de educação.
Na sequência da triagem telefónica:
i.

Se o caso não for validado como possível ou provável de COVID-19 pela triagem
telefónica (SNS 24 ou outras linhas), a pessoa segue o procedimento normal da escola,
de acordo com o quadro clínico apresentado. Terminam os procedimentos constantes do
Plano de Contingência para COVID-19 e não se aplica o restante “Fluxograma de atuação
perante um caso possível ou provável de COVID-19 em contexto escolar”.

ii.

Se o caso for considerado validado como possível ou provável de COVID-19 pela triagem
telefónica (SNS 24 ou outras linhas) será enquadrado, de acordo com a sua gravidade e
devem seguir-se as instruções recebidas.

5. Enquanto em uso, é vedado o acesso à sala de isolamento a todas as outras pessoas
exceto se a pessoa em isolamento for aluno menor, caso em que estará acompanhado por
um adulto especialmente protegido e formado.

6. Deve-se reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso possível
ou provável e da área de isolamento.

8. Todos os resíduos produzidos devem ser acondicionados em duplo saco, de plástico
resistente.

9. Para garantir a serenidade da comunidade educativa, caso o mecanismo de suspeita seja
ativado, a coordenadora do plano informará se o caso foi confirmado ou infirmado após
receber essa informação das autoridades de saúde.
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10. Caso seja confirmado, o colégio desenvolverá as medidas de higienização e desinfeção
definidas pelas autoridades de saúde e procurará definir quais os circuitos e interações da
pessoa infetada, enquanto permaneceu no colégio, e iniciará um período de vigilância ativa
dos contactos próximos. Seguidamente, o colégio respeitará as indicações das autoridades
de saúde.
Nota: A Autoridade de Saúde territorialmente competente deve ser informada da situação pelo
Diretor ou pelo ponto focal do estabelecimento de educação e/ou ensino, independentemente
se o encarregado de educação contactou ou não o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito.

ATUAÇÃO PERANTE UM CASO CONFIRMADO DE COVID-19 FORA DO ESTABELECIMENTO

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação e/ou ensino,
devem ser seguidos os seguintes passos:
Perante a comunicação ao estabelecimento de educação e/ou ensino, de um caso confirmado de
COVID-19 de uma pessoa que tenha frequentado o estabelecimento, devem ser imediatamente
ativados todos os procedimentos constantes no Plano de Contingência e contactado o ponto focal
designado previamente pela Direção do estabelecimento de educação e/ou ensino.
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(iv) Ação em caso de isolamento preventivo de algum membro da comunidade
Educativa

1. Em caso de isolamento preventivo de um docente, o modo de acompanhamento dos
seus alunos será determinado pela direção pedagógica.

2. Em caso de isolamento preventivo de um aluno, compete ao professor titular/ diretor
de turma, em articulação com a direção pedagógica e o encarregado de educação, definir
tarefas a desenvolver pelo aluno de modo a diminuir o impacto do isolamento no seu
percurso escolar. O aluno poderá assistir às aulas à distância.

3. Em caso de isolamento preventivo de um colaborador não docente, a reorganização do
seu serviço, quando não puder ser realizado à distância por meios eletrónicos, será
determinado pelo seu superior hierárquico.

(v) Ação em caso de ausência de um número significativo de colaboradores docentes e/ou
não docentes
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1. Na eventualidade de ser confirmado, pelas autoridades de saúde, algum caso de infeção
pelo Coronavírus COVID-19 e as autoridades de saúde assim o aconselhem ou determinem,
o Colégio será encerrado.

2. Se o número de colaboradores docentes e/ou não docentes não for suficiente para o
normal funcionamento da escola, o Colégio será encerrado.

3. Nesta eventualidade, a direção enviará a toda a comunidade educativa informação
regular sobre o período de encerramento e as medidas de vigilância a adotar. Esta
comunicação será efetuada por via eletrónica (email e site do Colégio).

4. A direção continuará, com os docentes, definir planos de trabalho para os alunos de
modo a diminuir o impacto do encerramento no seu percurso escolar.

5. A direção procederá à constituição de diferentes equipas de pessoal não docente, de
modo a garantir a sua substituição na eventualidade de absentismo por doença ou
necessidade de isolamento.

(vi) Higienização Ambiental na Escola

1. A limpeza e desinfeção de superfícies, conforme a Orientação 014/2020 da DGS, é uma
prática recomendada para a prevenção de transmissão da COVID-19 em ambientes
comunitários.

2. O vírus SARS-CoV-2 pode sobreviver em diferentes superfícies, durante horas (cobre e
papelão) a alguns dias (plástico e aço inoxidável). Todas as superfícies podem ser fonte de
contaminação, mas o risco deste contágio varia consoante a frequência de manipulação,
de toque ou de utilização.

3. As superfícies com maior risco de contaminação são as de toque frequente, ou seja, as
superfícies manipuladas ou tocadas, por muitas pessoas, e com muita frequência ao longo
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do dia. São exemplos destas superfícies: maçanetas de portas, interruptores de luz,
telefones, tablets, teclados e ratos de computadores, principalmente quando usados por
várias pessoas, botões de elevadores, torneiras de lavatórios, manípulos de autoclismos,
mesas, bancadas, cadeiras, corrimãos, dinheiro, controlos remotos, entre outros.

4. No espaço escolar existem áreas que, devido à sua utilização por um maior número de
pessoas, e, muitas vezes, por períodos de tempo mais prolongados, podem ser mais
facilmente contaminadas e representar um eventual maior risco para a transmissão do
vírus. Assim, algumas áreas devem ser alvo de medidas adicionais de cuidados de limpeza
e desinfeção, sempre que estejam em utilização, nomeadamente:
a) Áreas de isolamento de casos suspeitos de COVID-19 na escola;
b) Refeitórios escolares;
c) Instalações sanitárias;
d) Salas de professores;
e) Salas de aulas;
g) Biblioteca;
h) Laboratórios.

5. Para além dos cuidados de limpeza e desinfeção, os espaços devem ser ventilados, de
acordo com as suas características, por forma a permitir a renovação do ar interior,
idealmente, através de ventilação natural pela abertura de portas e janelas. Em caso de
utilização de ar condicionado, esta deve ser feita em modo de extração e nunca em modo
de recirculação do ar. O equipamento deve ser alvo de uma manutenção regular
adequada.

6. O Colégio colocará em prática o seu plano de higienização que tem por referência a
Informação 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”.
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