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1. ENQUADRAMENTO  

1.1 Explicitação do que é o Corona Vírus – COVID-19  
 
A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2), identificado pela 

primeira vez em dezembro de 2019. Em janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

declarou o surto do novo coronavírus como um caso de “emergência de saúde pública internacional” 

que, a 11 de março, foi considerado uma pandemia. 

Na fase de mitigação desta doença, caracterizada pela transmissão comunitária e local em ambiente 

fechado, importa reforçar as medidas de prevenção e controlo da infeção de forma a evitar, diminuir 

ou limitar o impacto da COVID-19. 

Toda a comunidade educativa deve, assim, proceder à leitura atenta deste Plano de Contingência. A 

Coordenadora do Plano, Diretora do Agrupamento de Escolas Mosteiro e Cávado, bem como todos os 

Coordenadores prestarão todos os esclarecimentos e indicações aos Professores e Encarregados de 

Educação para a correta aplicação do plano, em estreita articulação com as indicações das Autoridades 

de Saúde competentes. 

A coordenação e a monitorização da atuação do pessoal não docente serão asseguradas pelo adjunto 

da Direção para o 2.º e 3.º ciclos, em articulação com a Coordenadora do Plano de Contingência e com 

a Vice-Coordenadora do Plano de Contingência. 

O presente plano, poderá sofrer as atualizações necessárias, tendo em conta as recomendações da 

Direção Geral de Saúde (DGS). 

1.2 Principais sintomas 
 
 Os sintomas são semelhantes a uma gripe, a saber:  

• febre  

• tosse  

• falta de ar (dificuldade respiratória)  

• cansaço 

1.3 Tempo de incubação e formas de manifestação  
 
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 da COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta (via aérea 

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

 

1.4. Medidas de prevenção diária  

▪ Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 

segundos;  



 
 

4 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Rua da Veiguinha – 4700-760 PANOIAS BRG – Telefone: 253 300 620 – Fax: 253 623 600                                                                                                   

www.mosteiroecavado.net – eb23@mosteiroecavado.net 

▪ Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de banho e sempre que as 

mãos estejam sujas;  

▪ Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;  

▪ Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;  

▪ Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;  

▪ Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções 

respiratórias;  

▪ Manter o distanciamento social recomendado;  

▪ Utilizar máscaras na escola, nos transportes públicos e em todos os locais em que o seu uso é 

obrigatório.  

 

 

2. SALAS DE “ISOLAMENTO” 

Foram delineados e encontram-se devidamente assinalados, nos corredores, os circuitos adequados 

para os casos suspeitos que ocorram nos diferentes locais, os espaços para o seu isolamento, assim 

como o equipamento de proteção individual para o doente e o acompanhante. 

As áreas de isolamento são os gabinetes de receção aos encarregados de educação, existindo uma 

instalação sanitária disponível, apenas, para os possíveis casos de isolamento. 

A colocação de um aluno, professor ou trabalhador numa área de “isolamento” visa impedir que 

outros membros da Escola Básica Mosteiro e Cávado possam ser expostos e infetados e tem como 

principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível. 

Um aluno que apresente febre ou outros sintomas da doença em contexto escolar será encaminhado 

para as salas de isolamento da escola e acompanhado por um adulto capacitado, que contactará os 

Pais/Encarregados de Educação e procederá de acordo com as orientações da DGS, devendo o aluno 

cumprir as indicações do adulto que o acompanha. 

As áreas de “isolamento”  encontram-se equipadas de acordo com as Orientações das Autoridades de 

Saúde e DGS, nomeadamente com: 

- Contentor de resíduos adequado; 

- Solução antisséptica de base alcoólica – SABA; 

- Toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas, máscaras de proteção, luvas descartáveis e 

termómetro; 

- Águas e alimentos não perecíveis. 

 

3. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO 

A COVID-19 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. 

São considerados casos suspeitos* de COVID-19 todas as pessoas que desenvolvam: 

- quadro respiratório agudo de tosse (persistente ou agravamento de tosse habitual) 

ou 

- febre (temperatura ≥ 38.0ºC) 

ou 

- dispneia / dificuldade respiratória 
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*Norma 004/2020 da DGS 

4. GESTÃO DE CASO 

 
De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente, como critérios clínicos, infeção 

respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória), associados a critérios epidemiológicos. 

4.1. Casos suspeitos na escola 

1.º Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa presente no estabelecimento 

de educação ou ensino, são imediatamente ativados todos os procedimentos constantes no Plano de 

Contingência e é contactado o ponto focal designado previamente pela Direção do estabelecimento 

de educação ou ensino. 

2.º O caso suspeito de COVID-19 (depois de colocar uma máscara cirúrgica) quando se trate de um 

menor, é acompanhado por um adulto (devidamente protegido), para a área de isolamento, através 

de circuitos próprios, definidos previamente no Plano de Contingência, os quais devem estar 

visualmente assinalados. Quando se trata de um adulto, este dirige-se sozinho para a área de 

isolamento. Na área de isolamento deve constar o fluxo de atuação perante um caso suspeito de 

COVID-19 em contexto escolar. 

3.º 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. 

4.º Na área de isolamento, o encarregado de educação ou o próprio aluno, se for um adulto, contacta 

o SNS 24 (800 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 ou ensino pode realizar o contacto 

telefónico se tiver autorização prévia do encarregado de educação. 

Na sequência da triagem telefónica:  

• Se o caso não for considerado suspeito 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 no Plano de Contingência para a COVID-19. 

4.2. Caso Suspeito Validado 

1.º Caso exista um caso suspeito 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 do diretor do estabelecimento de educação ou ensino. 

2.º A Autoridade de Saúde Local:  
- Prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização;  
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- Esclarece o caso suspeito, 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.º10/2020 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. Durante todo o percurso o caso suspeito e o acompanhante deve 

manter a máscara devidamente colocada. 

3.º A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com o estabelecimento de educação ou ensino, 
procede a uma rápida avaliação da situação/risco, para decidir a celeridade e amplitude das medidas 
a adotar. Caso considere necessário, pode implementar medidas de proteção, enquanto aguarda 
confirmação laboratorial, nomeadamente:  

- Isolamento dos contactos que estiveram sentados em proximidade na sala de aula ou no 
refeitório ou outros contactos próximos identificados;  

- Após confirmação laboratorial do caso, a Autoridade de Saúde Local deve prosseguir com a 
investigação epidemiológica (in loco, se necessário):  

- Inquérito epidemiológico;  
- Rastreio de contactos;  
- Avaliação ambiental.  
 

4º A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o estabelecimento de 
educação ou ensino sobre as medidas individuais e coletivas a implementar, de acordo com a 
avaliação da situação/risco efetuada, designadamente:  

 Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo o 
estabelecimento de educação ou ensino;  

 Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo caso 
suspeito, bem como da área de isolamento;  

 

 Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois sacos de plástico, 
resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e colocação 
dos mesmos em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em 
ecopontos).  

 

4.3 Casos confirmados na escola 

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora da Escola Básica Mosteiro e Cávado, devem ser 

seguidos os seguintes passos: 

1.º Perante a comunicação ao estabelecimento de educação 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 ser contactado o ponto focal.  
 
2.º A Direção da Escola Básica Mosteiro e Cávado ou o ponto focal contacta de imediato a Autoridade 

de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, para informar da situação. 
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3.º A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local, assegura a investigação 

epidemiológica:  

• Inquérito epidemiológico;  
• Rastreio de contactos;  
• Avaliação ambiental.  
 

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

alto e de baixo risco e o estabelecimento de educação ou ensino sobre quais as medidas individuais e 

coletivas a implementar. 

4.4. Procedimentos de vigilância de contactos próximos  

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 possíveis casos secundários, com vista à interrupção da transmissão da doença. 

O rastreio de contactos deve ser iniciado prontamente após a confirmação de um caso de COVID-19, 

preferencialmente nas 12 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. 

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. 

Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas que teve ou pode 

ter tido contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19.  

O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 

Alto risco de exposição: 

 Quem partilhou os mesmos espaços do caso (sala, gabinete, secção, zona até 2 metros);  

 Quem esteve face-a-face com o caso confirmado ou em espaço fechado com o mesmo;  

 Quem partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou outros 

objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue, gotículas 

respiratórias.  

Os contactos classificados como tendo exposição de alto risco ficam sujeitos aos procedimentos:  

 Isolamento profilático no domicílio ou noutro local definido pela Autoridade de Saúde, até ao 

final do período de vigilância ativa (Despachos n.º 2836-A/2020 e/ou n.º 3103-A/2020);  

 Teste laboratorial para deteção de SARS-CoV-2;  

 Vigilância ativa durante 14 dias, desde a data da última exposição.  

“Baixo risco de exposição” (casual) é definido como:  



 
 

8 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Rua da Veiguinha – 4700-760 PANOIAS BRG – Telefone: 253 300 620 – Fax: 253 623 600                                                                                                   

www.mosteiroecavado.net – eb23@mosteiroecavado.net 

 Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. em 

movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções respiratórias, 

tosse ou espirro, através de conversa face-a-face inferior a 15 minutos);  

 Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas de 

prevenção (ex. utilização adequada de meios de contenção respiratória; etiqueta respiratória; 

higienização das mãos).  

Os contactos classificados como tendo exposição de baixo risco ficam sujeitos aos procedimentos:  

• Vigilância passiva, com monitorização de sintomatologia pelos encarregados de educação, se 

menores, ou pelo próprio, durante 14 dias desde a data da última exposição.  

5. ACESSO À ESCOLA E CIRCULAÇÃO NO ESPAÇO ESCOLAR  

Os alunos, bem como o pessoal docente e não docente com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 

não devem apresentar-se na escola. 

 À entrada da Escola, todas as pessoas devem higienizar as mãos com SABA.3 

 É vedado o acesso ao espaço escolar a todas as pessoas que registem um valor de temperatura 

superior a 38°C.  

 No primeiro dia de aulas são distribuídas 3 máscaras comunitárias (laváveis até vinte e cinco 

vezes) a cada aluno, professor e funcionário.  

 Não são permitidos o acesso e a circulação no espaço escolar sem a respetiva máscara, 

devidamente colocada. A máscara também deve ser utilizada durante o percurso casa-escola, 

sobretudo quando utilizados os transportes públicos.  

 O pessoal docente e não docente e os alunos devem respeitar as regras de segurança e de 

distanciamento físico de 2 metros.  

 Os alunos devem ser portadores do próprio material e evitar tocar em superfícies de áreas 

comuns, maçanetas, corrimãos, interruptores, portas, janelas, etc.  

 Os alunos devem respeitar os percursos definidos. 

 Na portaria e à entrada de cada sala encontra-se disponível gel desinfetante que deve ser 

utilizado à entrada das aulas.  

 

6. ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LETIVAS  

6.1. Horários 

Os horários foram elaborados, considerando dois grandes grupos (2.º e 3.º ciclos) com horários 

desfasados, evitando, assim, que se encontrem e, desta forma, circulem, simultaneamente, na escola e 

nos transportes escolares. 

As atividades letivas decorrem:  
- Para o 2.º ciclo - Turno da manhã: 08h15 – 13h00    

  - Turno da tarde: 13h30 – 18h10  
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- Para o 3.º ciclo. – Turno da manhã: 08h45 – 13h30 
   -- Turno da tarde: 14h00 – 18h40  

6.1.1. Substituição do pessoal docente e não docente, em isolamento profilático 

De acordo com a legislação vigente, o pessoal docente só será substituído, em casos de doença, 

justificado com atestado médico com prazo superior a 30 dias. No entanto a escola, dispõe de um 

conjunto de professores, que desenvolvem atividades não letivas, que poderão ser direcionados para a 

substituição de pessoal docente, em isolamento profiláctico. 

Não sendo possível, a substituição de pessoal não docente, em isolamento profilático, será efetuada 

uma reorganização do pessoal, dos diferentes estabelecimentos de ensino do agrupamento de forma a 

colmatar necessidades pontuais, de ausência de funcionários. 

 

6.2. Organização dos espaços  

 A cada turma é atribuída uma sala e os alunos sentam-se sempre no mesmo lugar, respeitando 

a planta existente.  

 Não deve ser alterada a disposição do mobiliário das salas de aula. 

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

alunos virados de frente uns para os outros.  

 Cada sala está identificada com o horário da respetiva turma.  

 As portas devem ser mantidas abertas. 

 Os alunos podem permanecer no interior das salas durante os intervalos com vigilância. 

 As disciplinas que necessitam de salas específicas encontram-se identificadas nos respetivos 

horários e os alunos deslocam-se sempre pelo lado direito das vias de circulação, seguindo os 

percursos assinalados. 

 Existe uma zona de recreio específica para cada ciclo de escolaridade. 

 Não é permitida a descarga de mercadorias durante os intervalos. 

 O acesso à cantina é de uso exclusivo. 

 Existem quatro entradas no edifício (A, B, C e D) destinadas aos alunos. A entrada A será 

utilizada pelos alunos que se dirigem para as salas 1 a 8, EV1, EV2, SA, SE1 e SE2. A entrada B 

será utilizada pelos alunos que se dirigem para as restantes salas. A entrada C destina-se aos 

alunos do 3.º ciclo, durante o período do almoço. A entrada D é exclusiva de docentes e não 

docentes. 

 

 

6.3.Definição das circulações 
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6.4. Definição das zonas de recreio 

 

 

Piso 0 
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Piso 1 

 

7. ACESSO A SERVIÇOS  

Instalações Sanitárias - encontram-se encerradas durante os intervalos. Apenas poderão ser utilizadas 

durante o período de aulas, devendo o aluno solicitar permissão ao docente. 

Bufete – os serviços do bufete funcionam: 

 Para o 2.º ciclo das 10h05 às 10h15 e das 15h20m às 15h30m. 
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 Para o 3.º ciclo das 10h35 às 10h45 e das 15h50m às 16h00m. 

Solicita-se aos Pais/Encarregados de Educação que o lanche dos seus educandos, sempre que possível, 

seja produzido e enviado de casa. 

Papelaria – os serviços da papelaria funcionam: 

 Para o 2.º ciclo das 10h05 às 10h15 e das 15h20m às 15h30m. 

 Para o 3.º ciclo das 10h35 às 10h45 e das 15h50m às 16h00m. 

Serviços Administrativos - o atendimento é feito com marcação prévia, via e-mail 

(secretaria@mosteiroecavado.net) ou através do telefone 253 300 620.        

O Refeitório funcionará em 4 turnos alternados: 

 2.º ciclo - 12h05 às 12h35 e 13h05 às 13h35 

 3.º ciclo - 12h35 às 13h05 e 13h35 às 14h05 

Os alunos do 3.º ciclo, caso não chova, saem do refeitório pela porta que liga diretamente com o 

exterior. 

As refeições devem ser marcadas, de preferência, pela internet, podendo também ser utilizado o 

cartão, até ao dia anterior ou no próprio dia, com multa.  

O cartão escolar deve ser carregado no moedeiro automático que se encontra ao lado do Kiosk. 

Os alunos nas filas formadas para acesso aos diferentes serviços devem manter o distanciamento 

social. 

O contacto entre os diretores de turma e os Encarregados de Educação deverá ser efetuado via e-mail 

ou telefone (a fornecer pelo diretor de turma). Os contactos presenciais estão sujeitos a marcação 

prévia. 

7. 1. Serviço de Psicologia e Orientação 

O gabinete do Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) do Agrupamento de Escolas Mosteiro e Cávado 

cumpre as diretrizes emanadas do Plano de Contingência do Agrupamento, apresentando as seguintes 

especificidades tendo em consideração a sua dinâmica de funcionamento: 

 Lotação máxima do gabinete: 3 pessoas; 

 Uso exclusivo do gabinete pelos técnicos do SPO e pelos utentes externos ao SPO com 

agendamento através de marcação prévia; 

 Preenchimento de um registo de entradas no gabinete no quadro de cortiça à entrada do 

mesmo para rastreamento de contactos;  

 Cumprir a sinalética do gabinete: usar apenas o mobiliário e material assinalado; 

 Realização de turnos de trabalho presencial em alternância com teletrabalho (manhã/tarde) 

entre a equipa técnica do SPO (para garantir a continuidade do serviço, em caso de doença ou 

quarentena);  

 Uso obrigatório de máscara dentro do gabinete; 



 
 

13 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Rua da Veiguinha – 4700-760 PANOIAS BRG – Telefone: 253 300 620 – Fax: 253 623 600                                                                                                   

www.mosteiroecavado.net – eb23@mosteiroecavado.net 

 Higienização das mãos com gel desinfetante à entrada do gabinete; 

 Respeito pelas regras de segurança e pelo distanciamento físico de 2 metros; 

 Os utentes devem ser portadores do próprio material de desgaste (ex. canetas, lápis), sendo 

fornecido pelo SPO apenas material de desgaste de utilização exclusiva. No caso de utilização 

de material de desgaste passivelmente partilhável pelo utente (ex. canetas), o mesmo é 

higienizado após a sua utilização; 

 Limpeza e desinfeção das superfícies pelo técnico após o atendimento a cada utente; 

 Desinfeção específica e arejamento do gabinete (abertura da porta e janelas) por um 

assistente operacional nas mudanças de turnos entre técnicos (hora do almoço e final do dia 

ou início da manhã); 

 Comunicação entre o SPO e docentes/pais/EE/outros técnicos com privilégio da via digital ou 

por telefone (preferencialmente através do correio eletrónico spo@mosteiroecavado.net). 

Caso seja necessária a reunião presencial (sendo esta necessidade avaliada pelo técnico), a 

mesma terá de ser efetuada por marcação prévia e respeitando a lotação do gabinete; 

 Os documentos a ser entregues ao SPO (ficha de encaminhamento de alunos, relatórios, 

outros documentos) deverão ser digitalizados e enviados via correio eletrónico para o SPO 

(spo@mosteiroecavado.net); 

 Atendimento a alunos: alunos do segundo ciclo às terças e quintas-feiras e alunos do terceiro 

ciclo às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre por agendamento prévio. No caso da 

Educação Pré-escolar e do 1.º ciclo, realização de agendamento prévio através da 

educadora/docente titular e agendamento de apenas um estabelecimento de ensino do 

Agrupamento por dia/técnico (cumprimento as regras específicas do plano de contingência de 

cada estabelecimento do agrupamento), com exceção da escola-sede; 

 Intervenção em crise pontual e urgente: o técnico avalia a segurança da mesma ser realizada 

no gabinete do SPO ou a necessidade de ser realizada noutro local. O registo da intervenção 

(com a referência à localização do atendimento) é efetuado na folha de registos do gabinete 

do SPO; 

 Recurso à via digital para as intervenções do SPO em grupo/turma, incluindo a orientação 

vocacional aos alunos do 9.º ano de escolaridade. As intervenções presenciais em grupo/turma 

só são realizadas quando estritamente necessárias ou apresentam uma vantagem clara para o 

resultado da intervenção (a avaliação da necessidade das mesmas é efetuada pelos técnicos 

do SPO); 

 Materiais de avaliação e intervenção psicológica: sempre que possível plastificar os materiais 

(ex. usar micas) para permitir a higienização após a sua utilização. Nos casos em que não é 

possível, efetuar cópias para utilizações únicas por parte dos utentes ou colocar em 

quarentena por 72 horas; 

 O presente plano poderá sofrer as atualizações necessárias, tendo em conta as 

recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS) e/ou da Ordem dos Psicólogos Portugueses 

(OPP). 
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7. 2. Biblioteca Escolar 

A Biblioteca da Escola Básica Mosteiro e Cávado cumpre as diretrizes emanadas do Plano de 

Contingência do Agrupamento, apresentando as suas especificidades tendo em consideração a sua 

dinâmica de funcionamento (segue anexo o Plano de Contingência da BE). 

Acesso à biblioteca e às diferentes áreas funcionais 

 Será usada uma porta para a entrada e uma outra porta para a saída com a indicação sinalética 

para este procedimento.   

 O uso da biblioteca será prioritariamente em contexto de turma/grupo/tutoria/mentoria/ para 

desenvolvimento de atividades. 

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

ACESSO DE GRUPOS/ TURMAS 

 As turmas/ grupos realizam um percurso direto da sala à biblioteca, acompanhados pelos 

professores seguindo as indicações no chão dos corredores e escadas. 

 À entrada procedem à desinfeção das mãos. 

 Os alunos para tutoria ou mentoria, individualmente, são sempre acompanhados por um 

docente ou assistente operacional. 

 

Serviços documentais 

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

 

 Os fundos documentais a utilizar em sala de aula, são previamente solicitados pelos docentes 

e depois são transportados pelos membros da equipa da BE. No final da sua utilização, um 

membro da equipa da BE irá à sala recolhê-los para serem colocados em quarentena. 

 Os fundos documentais do empréstimo domiciliário, serão deixados pelos utilizadores nas 

salas de aula e diariamente elementos da equipa da BE farão a recolha para serem sujeitos a 

quarentena. 

Trabalho com grupos/ turmas 

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

atividades em contexto de turma na zona de atendimento e com 24 h de antecedência. 

A biblioteca também oferecerá um conjunto vasto 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 identificados como estando em situação de 

risco e que precisam de se manter na escola fora do seu horário letivo. 

 Protocolos de higienização dos espaços e equipamentos e normas para a sua utilização 
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 As novas normas, regras de segurança e higienização serão afixadas à entrada da Biblioteca. 

 Os utilizadores devem desinfetar as mãos à entrada. 

 As portas de entrada e de saída estarão sempre abertas.  

 As janelas estarão igualmente abertas para permitir a circulação de ar.    

7. 3. Aulas de Educação Física  

 Tendo em conta as orientações emanadas pela DGE relativamente à realização de atividades 

físico-desportivas nas escolas, serão adotadas as seguintes ações: 

 Privilegiar os espaços exteriores para as práticas letivas da disciplina de Educação Física/ 

Desporto Escolar; 

 Promover a lavagem e/ou desinfeção das mãos dos alunos, professores, assistentes 

operacionais, ou outros à entrada e à saída das instalações desportivas ou de outros locais 

onde decorra a prática de atividades físico-desportivas, com recurso a água e sabão ou, em 

alternativa, desinfetar as mãos com solução à base de álcool; 

 Dar orientações aos alunos sobre como circular em segurança, praticando com os mesmos as 

transições entre espaços; 

 Assegurar, sempre que possível, uma boa ventilação natural, através da abertura de portas ou 

janelas, do pavilhão/ ginásio, durante os intervalos e sempre que as aulas aí tenham decorrido; 

 Assegurar a limpeza e higienização dos espaços e equipamentos utilizados, entre aulas, com 

recurso a produtos próprios e de acordo com as técnicas recomendadas pela DGS; 

 Limpar e desinfetar as superfícies laváveis, do material de uso comum (tais como bolas, 

raquetes, volantes, objetos gímnicos portáteis, etc.), no início do dia, antes e depois de cada 

utilização, com recurso a agentes de limpeza/ desinfeção adequados; 

 Recomendar aos alunos a vinda para a escola com o equipamento necessário para a realização 

das aulas de Educação Física já vestido (ou parcialmente), nos dias em que a respetiva aula se 

realize no início do seu horário escolar; 

 Solicitar a preparação do Kit Aula de Educação Física/ Desporto Escolar: pequeno saco, 

devidamente identificado com o nome do aluno, ano e turma, para colocação da máscara 

(durante a realização de exercício físico), garrafa de água e toalha pequena, a levar para o 

espaço de aula/ treino; 

 Garantir que os alunos usam máscara, na entrada, circulação e saída das instalações 

desportivas, exceto durante a realização de exercício físico; 

 Providenciar o distanciamento entre os alunos na utilização dos vestiários; 

 Assegurar a utilização de calçado exclusivo para a participação nas aulas de Educação Física/ 

treino de Desporto Escolar, cuja colocação apenas será possível antes do seu início, no 

vestiário; 
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 Responsabilizar cada aluno pelos seus pertences, não havendo recolha de valores; 

Recomendar aos alunos a troca necessária de roupa e cuidados de higiene pessoal possíveis, após a 

aula/ treino, no sentido de assegurar o seu bem-estar, uma vez que não será possível tomar banho 

8. HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS  

 Os espaços utilizados são frequentemente arejados, com as janelas e portas abertas.  

 Os portões e portas ficam abertos de forma a evitar o toque frequente em superfícies.  

 A escola garante as condições sanitárias necessárias para a promoção da higienização das 

mãos com água, sabão, toalhetes de papel descartáveis e SABA.  

 Está assegurada a existência de equipamentos de proteção para todo o pessoal não docente e 

de material adequado para a desinfeção e limpeza do edifício escolar.  

 A higienização ambiental da escola obedece a um Plano de Higienização, elaborado de acordo 

com as orientações sobre esta matéria e que contempla:  

- Espaços, superfícies e estruturas a limpar/desinfetar.  

-Equipamentos e produtos a utilizar, bem como as instruções para o 

procedimento.  

- Periocidade da higienização, com particular incidência nas superfícies com maior risco 

de contaminação, ou seja, as superfícies manipuladas ou tocadas por muitas pessoas e 

com muita frequência ao longo do dia, como maçanetas de portas, interruptores de 

luz, telefones, tablets, teclados e ratos de computadores, torneiras de lavatórios, 

manípulos de autoclismos, mesas, bancadas, cadeiras, corrimãos, entre outros.  

- Os responsáveis pela sua execução.  

- A elaboração de uma checklist para cada espaço onde o responsável regista o dia e 

hora em que foi feita a higienização.  

 

 

 

Panóias, 4 de setembro de 2020. 

 

A Diretora  

_____________________________ 

(Maria José da Cunha Correia) 
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ANEXO I 

 

LISTA DE CONTACTOS ÚTEIS 

 

 

 

UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA 

Centro de Saúde de Infias  253 201 580 / 253201581 

 

 

 

AUTORIDADE DE SAÚDE LOCAL 

Delegação de saúde   966 498 287 

 

 

 

DIRETORA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  

Maria José da Cunha Correia  938 385 566 

 

 

 

PONTO FOCAL DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

António Jorge Rodrigues  969 323 948 

Eduarda Coelho  967 215 357 

Manuel José Vidal    919 316 660 

 

 

 

LINHA SAÚDE 24 

808 24 24 24 

 

 

 

 


