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No seguimento das recomendações da Direção-Geral de Saúde, e considerando 

a necessidade de proteger toda a comunidade educativa, a Direção aprovou o 

presente Plano de Contingência no âmbito da infeção pelo novo Coronavírus 

SARS-CoV-22, agente causal da COVID-19. 

Na sua elaboração foram tidas em conta as orientações definidas pela DGS, 

Ministério de Educação e Ciência e Ministério do Trabalho e da Segurança Social 

para a abertura do Ano Letivo 2020/2021. 

Deste modo, foram contempladas medidas, condições específicas de 

funcionamento e procedimentos a seguir, de forma a mitigar a possibilidade de 

eventual contágio, garantindo a segurança da comunidade educativa. 

O plano será revisto e atualizado sempre que se verificar necessidade, 

nomeadamente pela existência de novas recomendações ou imposições por 

parte das autoridades competentes.  

Este plano contém as seguintes componentes:  

(i) Coordenação do plano e das ações 

(ii) Prevenção da infeção 

(iii) Outras medidas de redução do risco de contágio  

(iv) Plano de higienização 

(v) Reação em caso de suspeita de infeção e isolamento 

(vi) Ação em caso de isolamento/quarentena de algum membro ou grupo 

turma/classe da comunidade educativa   

(vii) Ação em caso de ausência de um número significativo de 

colaboradores docentes e/ou não docentes. 
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(i) Coordenação do plano e das ações 

1. A coordenação do plano de contingência é responsabilidade da Direção. 

 Cristina Lucas 

 Rogério Cândido 

 

2.  Qualquer ação no âmbito do plano deverá ser prontamente comunicada à 

coordenação, que fará a articulação que se mostrar necessária com as 

autoridades (Serviço de Saúde Pública, Direção-Geral da Saúde, Direção-

Geral dos Estabelecimentos Escolares) e com os encarregados de 

educação. 

 

3. Qualquer dúvida quanto ao plano de contingência ou comunicação de 

alguma ocorrência por parte de qualquer membro da comunidade 

educativa deverá ser esclarecida/comunicada à coordenação. 

 

4. Para efeitos do número anterior deverão usar os seguintes contactos: 

 21 760 32 07 (entre as 9,00h e as 17,00h) 

 967 043 207 (depois das 18,00 e durante o fim de semana) 

 Email: direccao@graovasco.pt 

 

5. A Direção, enquanto coordenadora do plano, é apoiada nas suas funções 

por Isabel Garcia e Rosa Ildefonso, colaboradoras do Serviço 

Administrativo do Colégio. 

 

6. A Direção é a única entidade responsável pela comunicação oficial com os 

pais e encarregados de educação e com os órgãos de comunicação social. 

 

 

 

mailto:direccao@graovasco.pt
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(ii) Prevenção da infeção 

Para melhor compreender as obrigações e medidas deste plano, reproduzimos a 

informação da DGS sobre a transmissão deste vírus (orientação 006/2020 de 

26/02/2020): 

Considera-se que a 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. O contacto das mãos com uma superfície 

ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas 

orais, nasais ou oculares (boca, nariz ou olhos), pode conduzir à transmissão da 

infeção. 

Consequentemente, foi elaborado um conjunto de normas de conduta e deveres 

para os membros da comunidade educativa, visitantes e fornecedores do 

Externato. 

1. Cumprir os horários de entrada e de saída definidos pelo Externato; 

 Entrada de alunos: 07,30h – 09,30h 

 Saída de alunos: 16,00h – 20,00h* 

*É possível a saída antecipada de alunos, quando solicitada pelos pais. 

2. O horário de entrada e saída dos colaboradores, docentes e não docentes, 

do Externato é definido de acordo com o seu horário laboral, as suas 

funções e necessidade; 

3. Não será autorizada a entrada no colégio de qualquer pessoa (membro da 

comunidade educativa ou outro) que manifeste sintomas de febre, tosse 

ou dificuldade respiratória. 
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4. Será sempre medida a temperatura corporal com termómetro de 

infravermelhos, antes de qualquer pessoa (membro da comunidade 

educativa ou outro) entrar no Externato; 

5. Ao entrar no Externato, é obrigatório desinfetar as mãos com antissético 

de base alcoólica, colocado em local próprio para o efeito; 

6. É obrigatório o uso de máscara cirúrgica ou similar por qualquer pessoa, 

maior de 10 anos, (membro da comunidade educativa ou outro), para 

entrar no colégio. O seu uso é obrigatório enquanto estiver dentro das 

instalações; 

7. Não será autorizado a entrar no Colégio pessoa tenha estado em contacto 

conhecido com indivíduo infetado ou suspeito de padecer de infeção por 

coronavírus; 

8. Pessoa que tenha estado infetada ou tenha tido contacto conhecido com 

indivíduo infetado com coronavírus, só poderá entrar no Colégio mediante 

apresentação de atestado médico, comprovando que não oferece risco 

para a saúde e segurança da comunidade educativa; 

9. Na entrega e recolha dos alunos, não será permitida a entrada de pais e 

encarregados de educação nas instalações do colégio; 

10.Na entrega dos alunos, os pais/encarregados de educação devem 

permanecer e aguardar na zona definida de entrada, mantendo o 

distanciamento de segurança; 

11.Entre as 07,30h e as 08,30h, a entrada de todos alunos é feita pela 

entrada principal do colégio; 

12.Entre as 08,30h e as 09,30h, a entrada dos alunos do pré-escolar e ensino 

especial é feita pela porta principal do colégio; 

13.Entre as 08,30h e as 09,00h, a entrada dos alunos do 1º Ciclo e ATL é feita 

pela porta de emergência lateral de acesso ao 1º andar do colégio; 

14.Depois das 09,00h a entrada dos alunos do 1º Ciclo e ATL faz-se pela porta 

principal do colégio; 

15.Entre as 12,00h e as 14,00h, a saída e a entrada dos alunos que forem 

almoçar a casa faz-se pela porta principal do colégio; 
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16.Entre as 12,00h e as 15,00h, a entrada dos alunos que frequentam o ATL 

faz-se pela porta principal do colégio; 

17.A sola dos sapatos será desinfetada à entrada do colégio, através de 

tapete embebido em solução desinfetante própria para o efeito; 

18.Na recolha dos seus filhos, os pais devem aguardar fora do espaço do 

externato e esperar que a criança lhe seja entregue, mantendo o 

distanciamento de segurança; 

19.Entre as 16,00h e as 17,00h, a saída dos alunos do pré-escolar e ensino 

especial faz-se pela porta principal do colégio; 

20.Entre as 16,00h e as 17,00h, a saída dos alunos do 1º ciclo e ATL faz-se 

pela porta de emergência lateral de acesso ao 1º andar do colégio;  

21.Depois das 17,00h, a saída de todos os alunos faz-se pela porta principal 

do colégio; 

22.Sempre que um colaborador sair do Externato, por questões de 

necessidade do colégio, razões pessoais ou outras, só poderá entrar 

novamente depois de seguir as regras de entrada definidas nos nºs 4, 5 e 

6; 

23.Cada membro da comunidade educativa deve frequentar apenas os 

espaços/zonas a si adstritos, de modo a evitar contactos entre grupos de 

valências de ensino diferentes; 

24.Serão execeção a esta regra os espaços de refeitório, ginásio, sala de 

música, sala polivalente e campo desportivo; 

25.Não será autorizado que as crianças tragam brinquedos ou outros objetos 

não necessários de casa para a escola, incluindo jogos eletrónicos; 

26.São exceção à regra anterior as mochilas de transporte de material 

escolar, as lancheiras e as mochilas com o almoço, para quem não almoça 

do colégio; 

27.Os alunos devem evitar a partilha de objetos; 

28.Os alunos não devem partilhar comida; 

29.Não é permitido trazer pastilhas elásticas, rebuçados, chupachupas e 

similares para o colégio; 
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30.Os contactos entre os pais e as professoras/educadoras, para transmissão 

de recados ou outros assuntos, devem fazer-se preferencialmente por 

recado escrito, por telefone ou email; 

31.As reuniões entre pais e docentes devem ser realizadas preferencialmente 

através de plataformas de videoconferência, como por exemplo, via zoom; 

32.Os pais devem evitar dirigir-se aos Serviços Administrativos e resolver, 

sempre que seja possível, o assunto através de canais alternativos 

(telefone ou email); 

33.O acesso à Secretaria é limitado a 2 pessoas de cada vez. 

 

(iii) Outras medidas de redução do risco de contágio 

1. Garantir o distanciamento de 1 metro entre alunos em sala de aula, 

sempre que possível e sem comprometer o normal funcionamento das 

atividades pedagógicas; 

2. No ensino pré-escolar e ensino especial procurar-se-á garantir a regra do 

distaciciamento em sala de aula através da rotatividade entre atividades e 

ocupação de espaços; 

3. No caso do 1º ciclo e ATL os alunos sentar-se-ão em mesas/carteiras 

individuais; 

4. Remover, das salas, os acessórios e equipamentos não essenciais à prática 

das atividades pedagógicas, libertando espaço de área livre; 

5. Reforçar a limpeza e desinfeção dos equipamentos e materiais lúdico-

pedagógicos existentes nas salas; 

6. Será mantida, sempre que as condições climatéricas o permitam, a 

ventilação e arejamento natural das salas, mantendo as janelas abertas; 

7. Os equipamentos de ar condicionado devem evitar ser ligados; 

8. No pré-escolar procurar-se-á previligiar as atividades ao ar livre e 

realizadas em círculo alargado; 

9. Garantir, sempre que possível, a existência de material individual para 

cada atividade;  
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10.Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente 

higienizáveis, evitando aqueles que, pelas suas características, apresentam 

maior risco de contaminação; 

11.Sempre que possível, assegurar que os objetos partilhados entre crianças, 

em especial no ensino pré-escolar e ensino especial, são devidamente 

desinfetados entre utilizações; 

12. São definidos horários desfasados nos espaços de utilização comum, 

como por exemplo, ginásio, sala de música e refeitório, para evitar o 

cruzamento de grupos que não sejam da mesma valência de ensino; 

13.Estes espaços serão higienizados após a ocupação e antes de receber um 

grupo diferente; 

14.Deve-se evitar concentrações nas idas à casa de banho, particularmente 

no ensino pré-escolar; 

15.Todas as salas de aula utilizadas e todos os wc`s existentes terão 

disponíveis para utilização gel desinfetante de base alcoólica, sabão 

líquido e papel de limpeza, de modo a garantir uma adequada e constante 

higiene das mãos; 

16.Todos os espaços serão higienizados de acordo com a Orientação 

014/2020 da DGS, incluindo brinquedos, puxadores, corrimãos, botões e 

acessórios em instalações sanitárias, teclados de computador e mesas; 

17.As pessoas responsáveis pela limpeza terão um protocolo de higiene e 

desinfeção de todos os materiais, equipamentos e espaços escolares; 

18.Será fomentado junto dos alunos a lavagem frequente das mãos com água 

e sabão, bem como as regras de etiqueta respiratória (tossir espirrar para 

o antebraço). 
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(iv) Plano de Higienização: 

1. O Plano de higienização do Externato segue as normas emanadas das 

Orientações nº 014/2020 de 21/03/2020 e nº 024/2020 de 08/05/2020.  

 

2. O plano de higienização está afixado em local visível e é do conhecimento 

dos colaboradores envolvidos. 

 

3. Os responsáveis pela higienização conhecem 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. O Externato, antes da reabertura das atividades presenciais, efetuará uma 

limpeza e higienização total e profunda de todos os equipamentos, 

espaços e materiais que irão ser usados. 
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(v) Reação em caso de suspeita de infeção e isolamento 

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 Coordenação do Plano. 

2. Verificando o coordenador do plano a relevância da suspeita, a pessoa 

será dirigida para a sala de isolamento. 

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. 

4. A Autoridade de Saúde é imediatamente informada do caso suspeito, 

sendo fornecidos os dados (nome, data de nascimento, contato 

telefónico) das pessoas que integram o(s) grupo(s) a que pertence a 

pessoa com suspeita de infeção  de forma a facilitar a aplicação de 

medidas de saúde pública aos contactos de alto risco. 

5. A limpeza e desinfeção dos espaços e das superfícies mais utilizadas pela 

pessoa suspeita de infeção é reforçada, bem como a da área de 

isolamento. 

6. Os resíduos produzidos pela pessoa suspeita de infeção são 

acondicionados em duplo saco, de plástico e resistente. 

7. Tratando-se de aluno, é imediatamente avisado o encarregado de 

educação. 

8. 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. 

9. Para garantir a serenidade da comunidade educativa, caso o mecanismo 

de suspeita seja ativado, o Coordenador do plano informará, se o caso foi 

confirmado ou infirmado, após receber essa informação das autoridades 

de saúde, do próprio ou, no caso de aluno, do encarregado de educação. 
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10.Caso seja confirmado o caso, o Externato desenvolverá as medidas 

definidas neste Plano e seguindo as indicações das autoridades de saúde.  

11.Caso um aluno ou membro da comunidade educativa tenha apresentado 

algum sintoma relacionado/compatível com a covid-19 e, por isso, tenha 

seguido para a sala de isolanmento, deve ficar em quarentena; 

12.O aluno ou membro da comunidade educativa, na situação referida no nº 

anterior, só poderá voltar a frequentar o externato com apresentação de 

atestado médico, justificando que não oferece perigo de contágio. 

 

(vi) Ação em caso de isolamento/quarentena de algum membro ou grupo 

turma/classe da comunidade educativa 

1. Em caso de isolamento/quarentena de uma educadora/professora, o 

modo de acompanhamento dos seus alunos será determinado pela 

Direção. 

2. Em caso de isolamento/quarentena de um aluno, compete à 

educadora/professora, em articulação com a Direção e o encarregado de 

educação, definir tarefas e as ações a desenvolver pelo aluno de modo a 

diminuir o impacto do isolamento no seu percurso escolar. 

3. Em caso de isolamento/quarentena de um grupo turma/classe, este será 

acompanhado de acordo com o plano de Ensino à Distância instituído no 

colégio. 

4. Poderá igualmente ser equacionada a modalidade de ensino misto (uma 

parte presencial e outra através de ensino à distância), em modo a definir. 

5. A decisão de isolamento/quarentena de um grupo turma/classe só será 

tomada em caso de confirmação de um caso covid-19 positivo nesse 

grupo. 

6. Em caso de isolamento/quarentena de um colaborador não docente, a 

reorganização do seu serviço será determinada pela direção da escola. 
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(vii) ação em caso de ausência de um número significativo de colaboradores 

docentes e/ou não docentes 

1. Em caso de ausência de duas educadoras/professoras ou outros 

colaboradores, as condições mínimas para o colégio se manter em 

funcionamento são as seguintes:  

 

a) O número de crianças a frequentar o colégio seja igual ou inferior a 20; 

b) Caso número seja superior ao indicado na alínea anterior, proceder-se-

á, em acordo com os pais, à divisão por grupos, que frequentarão as 

atividades em dias alternados; 

 

2. Caso esteja presente um número de trabalhadores inferior ao indicado ou 

assim seja determinado pelas autoridades de saúde, 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). 

4. A Direção procurará, com as educadoras/professoras, definir planos de 

trabalho para os alunos de modo a diminuir o impacto do encerramento 

no seu percurso escolar, nomeadamente aplicando o plano de Ensino à 

Distância ou outro. 

 

 

CONTACTOS DE EMERGÊNCIA: 

 Número do SNS 24: 808 24 24 24 

 INEM: 112 

 Bombeiros da Freguesia Benfica: 808 215 215 


