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A Prevenção está nas nossas mãos! 
 

 
 

 

“Compete a todos e a cada um dos colaboradores, contribuir para o sucesso do Plano e dos seus 
objetivos, tanto no contexto das suas responsabilidades profissionais/funcionais, como dos seus 
deveres enquanto cidadãos.” 

Fonte: Plano de Contingência da DREC. 
(2009) 
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1. Introdução 
 

As escolas e outros estabelecimentos de ensino assumem um papel muito importante na prevenção da 

disseminação da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19), pela possibilidade de contágio e 

rápida propagação da doença entre os seus alunos e profissionais. 

 

Conhecer as manifestações da doença, bem como as suas formas de transmissão, constitui a melhor 

forma de adotar as medidas de prevenção mais adequadas. 

Neste sentido, a Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral elaborou um Plano de Contingência que 

lhe permitirá enfrentar, de modo adequado, as possíveis consequências da disseminação do vírus. 

O objetivo do Plano de Contingência é manter a atividade da escola, face aos possíveis efeitos da 

pandemia, nomeadamente o absentismo de professores, alunos e restantes trabalhadores e respetivas 

repercussões nas atividades escolares e no ambiente familiar e social de toda a comunidade educativa. 

Este Plano consiste num conjunto de medidas e ações que são aplicadas na escola. 

As medidas necessárias, a sua calendarização, bem como as responsabilidades de cada pessoa dentro 

da instituição, devem ser ajustadas aos diferentes cenários de evolução da pandemia, a fim de assegurar que 

cada um saiba o que fazer em situação de crise e o que esperar das ações desenvolvidas por si e pelos outros. 

Apresenta-se, pois, o Plano de Contingência considerado adequado neste momento. O mesmo poderá 

ser revisto e atualizado face a novas informações ou acontecimentos. 

 

2. Enquadramento 
 

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

manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, tosse e dificuldade 

respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os quais, odinofagia (dor de garganta) e dores 

musculares generalizadas. 

 

 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 pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas 

(< 2 metros).  

− Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARS-CoV-2 

e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.  

 

 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.  

O sucesso das medidas de Saúde Pública depende da colaboração de todos os cidadãos, das 

instituições e organizações, e da sociedade. É sabido que o risco de transmissão aumenta com a exposição a 

um número elevado de pessoas, especialmente em ambientes fechados.  
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3. Coordenador e Equipa Operativa 
 

A Coordenação global do Plano de Contingência para a COVID-19 será assumida pela Presidente do 

Conselho Executivo da Escola, devidamente apoiado por uma Equipa Operativa. 

Equipa Operativa: 

Logística dos Meios de Prevenção: Conselho Executivo 

Alunos, Pais / Encarregados de Educação: Diretores de Turma 

Comunicação Interna/Externa: Conselho Executivo 

Autoridade de Saúde: IA-Saúde 

 

Área de isolamento: Gabinete 1 (1.º Pavilhão, junto à reprografia) 

 

4. Medidas Gerais 
 

1. O Conselho Executivo é responsável pela implementação das seguintes medidas:  

a) Elaborar e/ou atualizar o Plano de Contingência para a COVID-19, de acordo com a Orientação 

006/2020 da DGS, antes do início das atividades letivas em regime presencial. Este Plano de Contingência 

prevê, entre outros:  

i. Os procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19 no estabelecimento de ensino;  

ii. A existência de uma área de isolamento equipada com telefone, cadeira, água e alguns alimentos 

não perecíveis, e acesso a instalação sanitária;  

iii. Os trajetos possíveis para o caso suspeito ser levado até à área de isolamento;  

iv. A atualização dos contactos de emergência dos estudantes e do fluxo de informação aos 

encarregados de educação;  

v. A 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. A divulgação do Plano por todos os profissionais (pessoal docente e não docente) e alunos da escola;  

vii. A constante atualização da informação sobre a situação epidemiológica local relativa à COVID-19.  

 

b) Manter um elo de ligação local com as Entidades da Saúde (Saúde Escolar e Unidades de Saúde 

Pública), as Autarquias, a Segurança Social e a Proteção Civil, salvaguardando a necessidade de apoios ou 

recursos que estas Entidades possam disponibilizar;  

 

c) Confirmar que a escola apresenta condições sanitárias necessárias para a promoção das boas 

práticas de higiene, nomeadamente a higienização das mãos com água e sabão, e secagem com toalhetes de 

papel;  

d) Procurar garantir as condições necessárias para se manter o distanciamento físico, dentro e fora do 

edifício escolar;  

 

e) Confirmar que a gestão de resíduos é mantida, diariamente, sem necessidade de proceder a 

tratamento especial;  

 

f) Garantir a existência de material e produtos de limpeza para os procedimentos adequados de 

desinfeção e limpeza dos edifícios escolares;  
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g) Garantir o cumprimento da obrigatoriedade de utilização de máscaras para acesso e permanência no 

estabelecimento de ensino, pelos funcionários docentes e não docentes e pelos alunos, de acordo com a 

legislação vigente;  

 

h) Disponibilizar informação facilmente acessível a toda a comunidade escolar, nomeadamente através 

da afixação de cartazes sobre a correta higienização das mãos, etiqueta respiratória e colocação da máscara;  

 

i) Os alunos, bem como o pessoal docente e não docente com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-

19 não devem apresentar-se na escola. Devem contactar a Linha SRS Madeira (808 242420), e proceder de 

acordo com as indicações fornecidas, pelos profissionais de saúde.  

 

5. Organização Geral 
 

1. Tento em conta a situação epidemiológica atual, foram adotadas algumas medidas específicas devem 

ser adotadas por toda a comunidade escolar:  

a) Os alunos foram organizados em grupos e mantida esta organização ao longo de todo período que 

permanecem na escola. Estes grupos têm, na medida do possível, horários de aulas, intervalos e refeições 

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) Foi elaborado um quadro com a gestão do pessoal não docente de forma a garantir o funcionamento 

da escola, na eventualidade de absentismo por doença ou necessidade de isolamento de alguns dos seus 

elementos.  

d) Para a manutenção das atividades consideradas essenciais será assegurada a entrada dos 

fornecedores de bens ou serviços, após informação considerada relevante. 

d) Em caso de ausência pouco significativa de professores, recorrer-se-á à substituição de docentes. 

No caso do eventual encerramento do Estabelecimento de Ensino, fornecer-se-ão, aos Pais / Encarregados de 

Educação, informações referentes ao período de encerramento e a medidas de vigilância a adotar, por escrito 

e através do sítio da internet da escola: www.ebs-santana.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Rogério/Downloads/www.ebs-santana.pt
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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: 

Pavilhão Unidade Orgânica Equipa efetiva Equipa pronta para substituição 

1.º 

Portaria Ricardo Teles José António Gama 

Piso 0 

Bar/ Sala de convívio 

Lina Melim Freitas 
Nélia Silva 

Rita Franco 

Piso 0 

Hall e Serviços Ad. 
Ana Maria Mendonça Inês Silva 

Piso 1 Maria Martins Tânia Andrade 

2.º 

Piso 0 Elsa Barcelos 
Carla Martins 

Cantina Conceição Jarimba 

Piso 1 Goreti Góis 
Maria Marques 

Piso 2 Lúcia Silva 

3.º 
Piso 0 Ricarda Martins 

Luísa Teles 
Piso 1 Amélia Caldeira 

4.º 

Piso 0 Jacinta Mendonça Maria da Luz Ribeiro 

Piso 1 Lurdes Gouveia 
José Luís Franco 

Piso 2 Conceição Florença 

 

Horário de refeição dos funcionários e respetivos espaços: 

Funcionários afetos ao Zona de refeição Horário 

1.º Pavilhão Bar 
12h às 12h30min (assistentes operacionais) 

12h30min às 13h (assistentes técnico) 

2.º Pavilhão Cantina 12h às 12h30min 

3.º Pavilhão 

Bar dos alunos 

12h às 12h30min  

(assistentes operacionais do 3.º pavilhão) 

4.º Pavilhão 12h30min às 13h  

(assistentes operacionais do 4.º pavilhão) 

 
• 5.1. Seccionamento do Espaço Escolar 

 

1. A cada grupo foi atribuído, uma zona da escola;  

2. Foram definidos circuitos de entrada e saída da sala de aula para cada grupo, de forma a impedir um 

maior cruzamento de pessoas;  

3. Cada sala de aula é utilizada pelo mesmo grupo de alunos, de acordo com a dimensão e 

características da escola;  

4. O distanciamento físico vai ser mantido durante os intervalos.  
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• 5.2. Acesso ao Recinto Escolar 
 

1. Foram estabelecidos horários desfasados entre turmas, de forma a evitar aglomeração de pessoas à 

entrada e à saída do recinto escolar;  

2. Os espaços não necessários à atividade letiva, foram encerrados;  

3. Foi reduzida a lotação máxima da biblioteca, de forma a garantir as regras de distanciamento físico, 

sendo higienizada e desinfetada após cada utilização; 

4. No acesso ao recinto escolar vai-se garantir que todos estão a utilizar máscara. Vai ser acautelada a 

higienização das mãos à entrada e à saída, com solução antisséptica de base alcoólica (SABA);  

5. Vão-se manter os portões e portas abertas de forma a evitar o toque frequente em superfícies.  

 

 

• 5.3. Disposição da Sala de Aula 
 

1. As salas de aula vão garantir uma maximização do espaço entre alunos e alunos/docentes, por forma 

a garantir o distanciamento físico de 1,5-2 metros;  

2. As mesas estão dispostas com a mesma orientação, evitando uma disposição que implique alunos 

virados de frente uns para os outros;  

3. Vai-se privilegiar uma renovação frequente do ar, preferencialmente, com as janelas e portas abertas.  
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• 5.4. Trajetos possíveis para o caso suspeito ser levado até à sala de isolamento 
 

 
  

SALA DE ISOLAMENTO
Gabinete 1

PAVILHÃO

DESPORTIVO

PAVILHÃO 4

PAVILHÃO 3

PAVILHÃO 2

PAVILHÃO 1

GÁS

E
s
tu

fa



 

 
   Plano de Contingência 
 COVID-19 

10 

 

• 5.5. Trajetos possíveis para acesso aos pavilhões, pelos alunos. 
 

 
 

PAVILHÃO

DESPORTIVO

PAVILHÃO 4

PAVILHÃO 3

PAVILHÃO 2

PAVILHÃO 1

GÁS

INSTRUÇÕES DE CIRCULAÇÃO

    - Segue o percurso indicado

para o teu pavilhão.

- Á porta do pavilhão deve ser

formada uma fila indiana,

com uma distância de 2

metros, entre os alunos.

- A circulação é sempre

realizada pela regra da

direita.

- No final da aula, o 1.º a sair

é o aluno que está mais

perto da porta e o último é o

aluno mais afastado da

porta, formando uma fila

indiana.

- A 1.º turma a sair da sala é
a que se encontra mais perto

da saída. Deve ser seguida a

regra das turmas mais

próximas da saída serem as
primeiras a sair.

- Seguir as orientações dos

funcionários dos pavilhões.

ESCALA: 1:100

ELABORADO POR: JOÃO BARREIROS

DATA: 05/2020

E
s
tu

fa



 

 
   Plano de Contingência 
 COVID-19 

11 

 

6. Procedimentos Perante a Identificação de um Caso Suspeito 
 

1. O pessoal docente e não docente vai estar informado sobre o Plano de Contingência interno e os 

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

2. Perante a identificação de um caso suspeito (se detetado no estabelecimento de ensino), com 

sintomas de febre, tosse ou dificuldade respiratória este é encaminhado para a área de isolamento, gabinete 1 

(1.º Pavilhão, junto à reprografia), já com a respetiva máscara, pelos trajetos definidos no Plano de Contingência.  

3. Quem contatar diretamente com um caso suspeito deve colocar uma máscara e luvas descartáveis. 

4. Deve ser contactada a Linha SRS24 Madeira (808 242420), e proceder de acordo com as indicações 

fornecidas.  

5. Com o doente, já na área de isolamento, a escola contacta os pais/Encarregado de Educação e a 

linha SRS24 Madeira (800 24 24 20) e serão seguidas as instruções transmitidas. 

5. É reforçada a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito e da área de 

isolamento.  

6. Os resíduos produzidos pelo caso suspeito são acondicionados em duplo saco, de plástico e 

resistente.  

7. Em caso de suspeito validado, a escola colabora com a Autoridade de Saúde Local na identificação 

dos contatos próximos do doente. 

 

 

7. Higienização Ambiental na Escola 
 

1. A limpeza e desinfeção de superfícies na escola, são realizadas conforme a Informação da Direção 

Geral dos Estabelecimentos Escolares com a orientação da Direção-Geral de Saúde e a colaboração das Forças 

Armadas, sobre “limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar no contexto da pandemia COVID-

19”. 

2. A Informação da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares com a orientação da Direção-Geral 

de Saúde e a colaboração das Forças Armadas, sobre “limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar 

no contexto da pandemia COVID-19” vai ser do conhecimento dos profissionais envolvidos e estar afixado em 

local visível.  

3. Os profissionais de limpeza devem conhecer bem os produtos a utilizar (detergentes e desinfetantes), 

as precauções a ter com o seu manuseamento, diluição e aplicação em condições de segurança, como se 

proteger durante a realização do seu trabalho e como garantir uma boa ventilação dos espaços durante a 

limpeza e desinfeção.  

4. Foram instalados suportes doseadores de sabão líquido em todas as casas de banho da escola, de 

forma a permitir a todos os alunos uma lavagem eficaz das mãos. 

5. Junto dos locais de lavagem das mãos foram colocados cartazes informativos acerca do 

procedimento a tomar. 
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8. Bares escolares 
 

• 8.1. Organização 
 

1. A organização e utilização dos bares escolares vão acautelar o respeito pelas regras de 

distanciamento físico entre todos os utilizadores, evitando grandes concentrações de pessoas. Será incentivada 

a correta higienização das mãos por parte dos utilizadores (antes e depois das refeições escolares), bem como 

uma limpeza frequente.  

 

• 8.2. Reforçar as Medidas de Higiene 
 

1. Será garantida uma adequada limpeza e desinfeção das superfícies, de acordo com a Informação da 

Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares com a orientação da Direção-Geral de Saúde e a colaboração 

das Forças Armadas, sobre “limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar no contexto da pandemia 

COVID-19”, incluindo:  

a) Desinfetar, pelo menos, duas vezes por dia, e com recurso a detergentes adequados, todas as zonas 

de contato frequente (ex.: zonas de atendimento, balcões, etc.);  

b) Higienizar as mesas com produtos recomendados após cada utilização.  

2. Será assegurada uma boa ventilação e renovação frequente de ar, através da abertura de portas e 

janelas. 

 

9. . Informação e capacitação 
 

Serão realizadas sessões de informação e capacitação aos docentes, não docentes e alunos. Para além 

de toda a informação fornecida, serão afixados cartazes informativos. 

Outra informação adicional poderá ser consultada no sítio da Escola na Internet, onde foi criado um 

microsite com informações e procedimentos sobre o Coronavírus COVID-19. 
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10. Elaboração e divulgação do Plano 
 

Este Plano de Contingência para a COVID-19, foi elaborado de acordo com as diretrizes emanadas pela 

Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM, Orientação 

24/2020, de 08/05/2020 e Informação da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares com a orientação da 

Direção-Geral de Saúde e a colaboração das Forças Armadas, sobre “limpeza e desinfeção de superfícies em 

ambiente escolar no contexto da pandemia COVID-19”. 

 

O Plano de Contingência para a COVID-19 será divulgado no sítio da Internet da escola. 

 

Em anexo poderão ser consultados os procedimentos a ter num caso suspeito de COVID-19, Informação 

da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares com a orientação da Direção-Geral de Saúde e a colaboração 

das Forças Armadas, sobre “limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar no contexto da pandemia 

COVID-19”, assim como material de divulgação de informação a toda a comunidade educativa sobre o COVID-

19. 

 

Anexo I - Procedimento num caso suspeito de COVID-19 num aluno; 

 

Anexo II - Procedimento num caso suspeito de COVID-19 num professor/funcionário ou encarregado de 

educação (EE) 

 

Anexo III - Informação da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares com a orientação da Direção-

Geral de Saúde e a colaboração das Forças Armadas, sobre “limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente 

escolar no contexto da pandemia COVID-19” 

 

Anexo IV - Cartazes 
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ANEXO I 

 
Procedimento num caso suspeito de COVID-19 num aluno 

 
 
 
 

 

  

Aluno com aparente infeção respiratória aguda informa professor/ 

funcionário. 

Professor/funcionário informam Conselho Executivo 

Uma funcionária (Sónia, Rita, Maria) leva o 
aluno para a sala de isolamento COVID-

19. 

Na sala de isolamento COVID-19 é medida 
a temperatura do aluno, avaliada a tosse e 

a dificuldade respiratória 

Se a temperatura do aluno for superior a 38º ou apresentar tosse ou dificuldade respiratória, perguntar 

ao aluno o seguinte: 

- Contato com caso confirmado ou provável de infeção por SARS-CoV-2/COVID-19, nos 14 dias antes 

do início dos sintomas; 

- Tenha estado numa instituição de saúde onde são tratados doentes com COVID-19. 

CASO A RESPOSTA SEJA AFIRMATIVA NUMA DAS RESPOSTAS LIGAR PARA A LINHA SRS24 

MADEIRA – 800 24 24 20 e entrar em contato com o Encarregado de Educação 

Caso a resposta seja negativa, entrar em contato com o Encarregado de Educação. 

Se a temperatura do aluno for inferior a 38º 
ou não apresentar tosse, nem dificuldade 

respiratória, o aluno regressa à sala de aula. 
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ANEXO II 

 
Procedimento num caso suspeito de COVID-19 num 

professor/funcionário ou encarregado de educação (EE) 
 
 
 

 

 

 

  

Professor/funcionário ou encarregado de educação com aparente infeção respiratória 
aguda informa Conselho Executivo. 

Uma funcionária (Sónia, Rita, Maria) leva o 
professor/funcionário ou EE para a sala de 

isolamento COVID-19. 

Na sala de isolamento COVID-19 é medida a 
temperatura do professor/funcionário ou EE, 
avaliada a tosse e a dificuldade respiratória 

Se a temperatura do professor/funcionário ou EE for superior a 38º ou apresentar tosse ou dificuldade 

respiratória, perguntar ao professor/funcionário ou EE o seguinte: 

- Contato com caso confirmado ou provável de infeção por SARS-CoV-2/COVID-19, nos 14 dias antes 

do início dos sintomas; 

- Tenha estado numa instituição de saúde onde são tratados doentes com COVID-19. 

CASO A RESPOSTA SEJA AFIRMATIVA NUMA DAS RESPOSTAS LIGAR PARA A LINHA SRS24 

MADEIRA – 800 24 24 20 
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Anexo III - Informação da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares com a orientação da 

Direção-Geral de Saúde 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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Anexo IV - Cartazes 
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CONTACTOS 
 

Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral 

Rua Dr. Albino de Menezes 

9230-081 Santana 

 

 291 570 000 

Internet: www.ebs-santana.pt 

E-mail: geral@ebs-santana.pt 

 
 
 
 

 

Centro de Saúde de Santana – 291 570 300 

Bombeiros Voluntários de Santana – 291 570 112  

 

 

LINHA SRS24 MADEIRA 
 

800 24 24 20 
 

http://www.ebs-santana.pt/
mailto:geral@ebs-santana.pt

