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1. INTRODUÇÃO 

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

de proteger toda a comunidade educativa, o diretor pedagógico aprovou o presente Plano de 

Contingência, versão 2.0, no âmbito da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-22, agente 

causal da COVID-19.  

Importa salientar que o levantamento das restrições aumenta ainda mais a responsabilidade 

individual e coletiva. O SARS-CoV-2 circula na comunidade, e esta nova fase exige de cada 

cidadão um rigor acrescido no cumprimento das medidas preventivas e de Saúde Pública.  

2. OBJETIVO 

A atualização do Plano de contingência na sua versão 2.0 , pretende assegurar os 

procedimentos, através da implementação de medidas que mitigue a possibilidade de 

contágio, garantindo a segurança da comunidade educativa, nomeadamente o regresso dos 

alunos dos 11º e 12º anos e dos 2º e 3º anos dos cursos de dupla certificação do ensino 

secundário às atividades letivas presenciais, a partir de 18 de maio de 2020, de acordo com a 

Orientação 024/2020 de 8 de maio de 2020, da Direção Geral de Saúde.    

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

O Plano de Contingência estabelece e documenta os procedimentos de decisão e coordenação 

das ações ao nível interno e o processo de comunicação interna e externa, nomeadamente 

com as entidades nacionais de saúde. 

4. PRINCIPIOS 

O Plano de Contingência do ECB tem subjacentes os seguintes princípios: 

 Salvaguardar a vida de pessoas, reduzindo o risco de contaminação (por via do 

contacto com colegas) limitando a propagação no interior das instalações; 

 Diminuir os efeitos da infeção nomeadamente o absentismo dos professores, 

funcionários e alunos. 

 Envolver as entidades oficiais que possam garantir o apoio na resolução da situação de 

crise. 
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5. INFORMAÇÕES GERAIS 

5.1. O que é o Corona Vírus – Covid-19 

COVID-19 é o nome oficial, atribuído pela Organização Mundial da Saúde, à doença provocada 

por um novo coronavírus (SARS-COV-2), que pode causar infeção respiratória grave como a 

pneumonia. Este vírus foi identificado pela primeira vez em humanos, no final de 2019, na 

cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei. 

5.2. Quais os principais sintomas: 

Os sintomas são semelhantes a uma gripe: 

 febre 

 tosse 

 falta de ar (dificuldade respiratória) 

 cansaço 

5.3. Como se transmite  

Segundo a informação da DGS (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, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), pode conduzir à transmissão da infeção. 
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5.4. Como prevenir a contaminação 

 É obrigatório para todos os membros da comunidade educativa e visitantes da escola: 

1. Utilizar máscara no acesso e dentro do recinto escolar. 

2. Higienizar as mãos à entrada e à saída do recinto escolar, com solução antisséptica de 

base alcoólica (SABA); 

3. Não partilhar objetos nem comida; 

4. Não entrar no espaço escolar se tiver febre, tosse ou dificuldade respiratória; 

5. Apenas entrar no espaço escolar no horário definido para as suas atividades letivas e 

sair logo após o término destas; 

6. Manter o distanciamento físico de cerca de 2 metros; 

7. Frequentar apenas os espaços/zonas a si adstritos; 

8. Contactar imediatamente a responsável pela coordenação e implementação do plano - 

Dalila Barreiro (telemóvel 963594881) se tiver febre, tosse ou dificuldade respiratória 

estando dentro do espaço escolar ou no exterior. 

9. Lavar frequentemente as mãos com água e sabão durante a permanência no espaço 

escolar; 

10. Quando dentro do estabelecimento de ensino, utilizar os circuitos de entrada e saída 

da sala de aula e de deslocação que foram definidos para cada grupo de pessoas e que 

são explicados a cada um no primeiro dia de aulas presenciais. 

11. Não frequentar os espaços escolares que estão vedados por não serem necessários à 

atividade letiva. 

12. Dentro da sala de aula, respeitar o distanciamento físico mínimo de 1,5 metros entre 

as pessoas. 

13. Não será autorizado a entrar no Externato Cooperativo da Benedita qualquer pessoa 

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

ou dificuldade respiratória. 

14. Caso se trate de aluno menor não acompanhado (por se deslocar sozinho para a 

escola), será dirigido imediatamente para a sala de isolamento, iniciando-se o 

procedimento descrito infra. 

15. Não será autorizado a entrada na escola a qualquer pessoa (membro da comunidade 

educativa ou outro) que não esteja a utilizar máscara. 
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6. COORDENADOR E EQUIPA OPERATIVA 

6.1. A coordenação global do Plano é efetuada por: 

A coordenação global do Plano é responsabilidade do Diretor Pedagógico que delegará na 

Diretora dos Recursos Humanos e Materiais (Dalila Barreiro), devidamente apoiada por uma 

equipa operativa. 

6.2. A equipa operativa é composta por: 

 Margarida Vinagre (Subdiretora) 

 Diretoras de Ciclo (Zita Nogueira; Conceição Raimundo; João Simões) 

 Maria Teresa Agostinho (Biblioteca) 

 Manuel Faustino (Chefe dos serviços Administrativos) 

 Pedro Gonzaga (Contabilista) 

 Maria Teresa Agostinho (Coordenadora da Biblioteca) 

 Manuela Faustino (Economato) 

7. DEFINIÇÃO DA CADEIA DE “COMANDO E CONTROLO” 

7.1. Coordenadores do Plano 

O Plano é coordenado por  

 Dalila Barreiro  

 Substituto – Margarida Vinagre 

7.2. Cadeia de decisão 

A gestão da situação depende da pertinência das decisões e das ações levadas à prática em 

cada momento. 

Competências: 

 Decidir sobre a gestão da crise face ao evoluir da situação; 

 Coordenar as atuações a nível interno; 

 Obter e consolidar a informação; 

 Gerir o processo de comunicação interno e externo. 
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 Assegurar a necessária articulação com as autoridades (serviços de saúde, Direção-

Geral da Saúde, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares) e com os encarregados 

de educação.  

 Identificar as condições, recursos e meios para assegurar o funcionamento dos 

serviços. 

 Identificar eventuais necessidades de aumentar temporariamente a reserva de 

materiais para obstar eventuais dificuldades na cadeia de fornecimento habitual;  

 Contactar com os fornecedores essenciais e conhecer os seus planos de contingência. 

8. IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE MANUTENÇÃO DA 
ATIVIDADE EM SITUAÇÃO DE CRISE 

Apesar deste plano ter uma grande preocupação ao nível da prevenção, o mesmo deve prever 

as formas de manter as atividades consideradas essenciais, no caso de um elevado absentismo 

dos seus profissionais. 

1. Em caso de ausência de um número elevado de professores ou outros profissionais, as 

condições mínimas para a escola se manter em funcionamento são as seguintes: 

Serviços Funcionários efetivos Funcionários a faltar 

Refeitório 2 / Uniself 1 

Secretaria 4 2 

Biblioteca 4 3 

Contabilidade 2 1 

Auxiliares 18 8 

Professores 83 5 

(Caso o número de faltas seja superior ao indicado, a direção pedagógica aconselha o 

encerramento da escola. Contudo, se for assinalado algum caso de alguém infetado, 

será o delegado de saúde a decidir pelo encerramento mesmo que os números sejam 

inferiores aos apresentados no quadro acima indicado). 

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

determinado pelas autoridades de saúde, a escola será encerrada.  

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 os docentes, definir planos de trabalho para os alunos de 

modo a diminuir o impacto do encerramento no seu percurso escolar.  
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8.1 Cantina  

8.1.1 Refeições 

A organização e utilização do refeitório deve acautelar o respeito pelas regras de 

distanciamento físico entre todos os utilizadores, evitando grandes concentrações de alunos. O 

fornecimento de refeições implica a limitação do número de utentes no espaço ou o 

levantamento de refeição em regime de take-away.   

9. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO  

9.1 Informação e capacitação 

É fundamental garantir que a Comunidade Educativa possua informação sobre as medidas de 

prevenção – higiene pessoal e do ambiente escolar – que deverão ser adotadas. A informação 

e o envolvimento de toda a comunidade devem ser ativamente promovidos, de acordo com a 

informação afixada em todas as instalações sanitárias, átrios, e biblioteca - cartazes e folhetos 

- disponibilizados pela Direção Geral de Saúde (DGS). 

9.2. Informação aos alunos e pais  

 Os pais devem ser informados do plano de contingência do ECB, para a COVID-19. 

 Informar os pais da obrigatoriedade de levarem os filhos, em situação de febre, caso 

lhes seja solicitado.  

 Informar os pais das medidas a adotar, em caso de alerta. 

9.3. Divulgação na Página da escola  

 Colocação e divulgação de “uma nota informativa sobre o vírus enfatizando os aspetos 

ligados à transmissão do vírus e às condutas preventivas recomendadas. 

9.4. Medidas de higiene do ambiente escolar 

PLANO DE HIGIENIZAÇÃO: 

1. O Estabelecimento tem um Plano de higienização seguindo a Orientação nº 024/2020 

de 08/05/2020.  

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

profissionais envolvidos. 

Os profissionais de limpeza conhecem bem os produtos a utilizar (detergentes e 

desinfetantes), as precauções a ter com o seu manuseamento, diluição e aplicação em 
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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 

9.5. Manutenção das instalações sanitárias 

O estado das instalações e equipamentos para lavagem das mãos, nomeadamente torneiras, 

lavatórios e sistemas dispensadores de detergente e de toalhetes, deve manter-se funcional. 

9.6. Limpeza 

A frequência da limpeza de instalações sanitárias e de superfícies e objetos de contato 

generalizado, é realizada de acordo com a Orientação nº 024/2020 de 08/05/2020.  

AÇÕES: 

 Efetuar a limpeza das instalações sanitárias pelo menos duas vezes no período da 

manhã e 2 vezes no período da tarde.  

 Afixar em todas as instalações sanitárias um documento de registo das limpezas 

efetuadas. 

 Efetuar a limpeza das superfícies com grande carga de contato de mãos tais como, 

corrimãos e puxadores de portas, se possível, duas vezes ao dia, uma no período da 

manhã e outra no da tarde.  

9.7. Reposição de consumíveis 

Nas instalações sanitárias deve ser reforçada a frequência das visitas para reposição dos 

consumíveis, nomeadamente sabão e toalhetes para limpar as mãos. 

AÇÕES: 

 Reforçar a reposição de sabão e toalhetes para limpar as mãos nas instalações 

sanitárias. Esta tarefa deverá ser efectuada pelo menos duas vezes ao dia, uma no 

período da manhã e outra no da tarde. 

9.8. Higienização das mãos através de solução antisséptica 

Estão instalados dispositivos com soluções de limpeza das mãos à base de álcool nas principais 

entradas da escola, na entrada de todas as salas de aula e na secretária do professo.  

O professor deve recomendar o aluno da necessidade de higienizar as mãos nas idas ao quadro 

(antes e depois de usar o marcador e apagador). 

AÇÕES: 

 Instalar dispositivos de parede com soluções de limpeza das mãos; 
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 Distribuir doseadores individuais de limpeza das mãos à base de álcool;  

Quadro de distribuição de pontos de desinfecção à base de solução anti-séptica 

LOCAL QUANTIDADE 

Sala de professores 1 

Salas de isolamento 1 

Biblioteca 1 

Átrio principal 1 

Secretaria 1 

Sala de equipamento audiovisual 1 

Economato 1 

Centro de Recursos e Apoios Educativos 1 

Sala de coordenadores 1 

Refeitório 1 

Salas de aula 17 + 17 

Posto Médico 1 

9.9. Arejamento de espaços 

É recomendado o arejamento dos espaços fechados, devendo dar-se indicação a docentes e 

funcionários para promover aquele arejamento abrindo, quando possível, as janelas e as 

portas daqueles espaços. 

Os aparelhos de ar condicionado e aquecimento poderão ser eventualmente desligados. 

AÇÕES: 

 Arejamento de salas de aulas, mantendo as janelas abertas sempre que possível  

 Arejamento de casas de banho, quando possuam janelas ou meios mecânicos de 

extração. 

 Quando tal não aconteça, dar indicação para que, durante a limpeza, se mantenham as 

portas abertas. 

9.10. Medidas de isolamento e distanciamento social 

Em caso de necessidade de isolamento temporário de pessoas com suspeita de infeção, esta 

será feita nas salas de isolamento temporário.  

Deve ser limpa, desinfetada de acordo com os procedimentos e arejada após a sua utilização 

por eventuais doentes. 
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10. SALAS DE ISOLAMENTO TEMPORÁRIO 

 Sala de pais (alunos) 

 Sala da direção (pessoal docente e não docente) 

10.1. Regras de utilização das salas de isolamento temporário 

a) A sala deverá estar sempre fechada e só deverá ser aberta, existindo um caso suspeito. 

b) Deve ser limpa, desinfetada de acordo com os procedimentos e arejada após a sua 

utilização por eventuais doentes. 

AÇÕES: 

 Dotar cada sala de isolamento:  

o Termómetro  

o Caixa de máscaras de proteção 

o Caixa de luvas 

o Solução de limpeza das mãos à base de álcool 

o Caixa de maços de lenços de papel 

o Caixote fechado para resíduos 

o Água e bolachas 

11. ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

O atendimento ao publico deve ser realizado no cumprimento das regras definidas de 

distanciamento e dentro da área de proteção definida pela escola. 

AÇÕES: 

 Nos serviços em que haja atendimento, deve ser verificada uma distância típica de 

atendimento de aproximadamente 1,5 a 2 m. Quando tal não exista, dever-se-á 

proporcionar um meio discreto de aumentar essa distância.  

12. SAUDAÇÕES E CUMPRIMENTOS 

Dada a facilidade de transmissão do vírus, recomenda-se que se evitem as situações de 

proximidade física nos cumprimentos. 
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13. MEDIDAS A ADOPTAR NO CASO DE EXISTIR UMA SUSPEITA 
DE INFEÇÃO POR CORONAVÍRUS. COVID-19 

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 (Dalila Barreiro) através do telemóvel 963594881 ou a funcionária Manuela 

Silva. 

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

para a sala de isolamento, situada na entrada principal, junto à secretaria. 

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

6. É vedado o acesso à sala de isolamento a todas as pessoas, exceto se a pessoa em 

isolamento for aluno menor, caso em que estará acompanhado por um adulto 

especialmente protegido e formado.  

7. Telefonar para a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) e seguir as indicações que lhe forem 

transmitidas. 

8. A limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pela pessoa suspeita de infeção 

é reforçada, bem como a da área de isolamento. 

9. Os resíduos produzidos pela pessoa suspeita de infeção são acondicionados em duplo 

saco, de plástico e resistente. 

10. 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. 

11. 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. 

Caso seja confirmado, a escola desenvolverá as medidas definidas pelas autoridades de saúde 
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14. O QUE DEVE FAZER SE TIVER SINTOMAS 

 Solicite a disponibilização do acesso à sala de isolamento (professores). 

 No caso dos alunos, devem ser encaminhados para a sala de isolamento. 

 Se pretender abandonar a escola não se dirija a uma unidade de saúde sem contatar 

previamente linha saúde 24. 

 Os pais devem ser informados e acompanhar os seus educandos.  

 Se estiver em casa com alguns dos sintomas indicados, contate a linha saúde 24. E 

permaneça em casa.  

15. MEDIDAS A ADOTAR, NO CASO DE SE CONFIRMAR A 
DOENÇA POR CORONAVÍRUS 

No caso de se confirmar a doença num profissional ou num aluno estes não devem frequentar 

a escola por um período mínimo de 14 dias, e até que lhes seja dada alta clínica. 

Devem permanecer em casa, a fim de evitar contagiar outras pessoas. Sempre que tiverem de 

se deslocar fora da residência, ou contatar com outras pessoas, tem de utilizar uma máscara 

protetora da boca e nariz e lavar frequentemente as mãos. 

As pessoas que tratam do doente, em casa, devem seguir as regras de higiene acima 

enumeradas. 

Devem lavar frequentemente as mãos após contato com o doente, ou com objetos ou roupas. 

16.  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 de turma 

/ 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.  

3. Em caso de isolamento preventivo de um colaborador não docente, a reorganização do 

seu serviço, quando não puder ser realizado a distância por meios eletrónicos será 

determinado pelo seu superior hierárquico.  
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17. PLANO DE COMUNICAÇÃO 

 Responsáveis pelo comando e controlo -. Dalila Barreiro, telemóvel nº 963594881 

 Centro de saúde  

 Delegação de Saúde 

 Lista atualizada dos contatos dos Encarregados de Educação 

 Lista atualizada dos contatos de todos os profissionais da escola  

 Uniself  

 Saniambiente 

 Fornecedores  

18. ATIVIDADES A MANTER EM CASO DE ENCERRAMENTO DAS 
INSTALAÇÕES 

O encerramento das instalações é uma medida que apenas deve ser adotada pelo Delegado de 

Saúde, após avaliação da situação em concreto. Em caso de encerramento, devem estar 

previstas as atividades que necessitem de ser mantidas. 

Assim define-se que em caso de encerramento de instalações, deverão manter-se as seguintes 

atividades: 

1. Atendimento telefónico 

2. Correio 

19. AVALIAÇÃO 

 Avaliação e atualização do Plano sempre que se justifique. 

20. APROVAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA  

Cabe ao Diretor Pedagógico aprovar o Plano de Contingência, versão 2. 

 

Benedita, 15 de maio de 2020 

 

 

 

 


