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1. Enquadramento e Introdução 

 Declaração de emergência de saúde pública de âmbito internacional, pela Organização 

Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020; 

 Classificação do vírus como uma pandemia, no dia 11 de março de 2020; 

 Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de Manteigas, doravante designado 

Plano de Contingência do Agrupamento, versão 1.0 tendo por base o Despacho n.º 2836-

A/2020, de 02/03/2020, 

 Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, aprova um conjunto de medidas excecionais e 

temporárias relativas à situação epidemiológica da doença COVID -19, entre as quais a 

suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais; 

 Reorganização de horários para o ensino à distância e outras atualizações ao Plano de 

contingência do Agrupamento – versão 2.0 

 Decreto -Lei n.º 14 -G/2020, de 13 de abril, aprova um conjunto de medidas, no âmbito da 

educação, destinadas a estabelecer um regime excecional e temporário relativo: 

◦  avaliação das aprendizagens; 

◦  ao calendário escolar e de provas e exames dos ensinos básico e secundário; 

◦  às matrículas;  

◦ à inscrição para os exames finais nacionais e ao pessoal docente e não docente; 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 33 -C/2020, de 30 de abril,  

◦ retoma das atividades letivas presenciais nos 11.º e 12.º anos de escolaridade e nos 2.º e 

3.º anos dos cursos de dupla certificação do ensino secundário a 18 de maio de 2020 

 Versão 2.1. do Plano de contingência do Agrupamento, com as medidas excecionais de 

organização e funcionamento do estabelecimento sede do Agrupamento de escolas de 

Manteigas, doravante apenas referido como Agrupamento, tendo por base o Decreto -Lei n.º 

20-H/2020, de 14 de maio; 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho 

◦ Aprovou um conjunto de medidas excecionais para o ano letivo 2020/2021, no âmbito 

da pandemia da doença COVID -19; 

◦  Estabeleceu que se mantêm em vigor, com especificidades, as regras de organização do 

ano letivo previstas no Despacho Normativo n.º 10 -B/2018, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 129, de 6 de julho; 

◦ Considerou o regime presencial a regra, e atribuiu caráter excecional e temporário aos 

regimes misto e não presencial; 
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◦  Determinou que a transição entre os regimes é solicitada à Direção -Geral dos 

Estabelecimentos Escolares, que decide após ser ouvida a autoridade de saúde 

competente.  

 Versão 3.0 do Plano de contingência do Agrupamento; 

 “Referencial para as escolas” da DGS, de 4/9/2020  

Introdução 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV2). A pessoa 

infetada pode não apresentar sinais ou sintomas (assintomática). As crianças e jovens 

diagnosticados com COVID-19 têm habitualmente uma manifestação ligeira da doença, com menor 

risco de complicações e hospitalização.  

Manteigas, com uma economia muito assente no turismo, tem de suspeitar que algumas pessoas da 

comunidade local possam ter contraído este vírus que traz o letreiro: 2ª vaga; mas, estarem 

assintomáticas, ou seja, sem sentirem os efeitos dessa infecção, o que não significa que o seu corpo 

não fique afetado, de acordo com a melhor investigação e divulgação científica
1
.  

Acresce que uma contribuição involuntária para um surto em Manteigas tem pesadas consequências 

para a saúde pública, isolamento profilático dos mais frágeis e, para o fechamento da economia 

local. 

A Transmissão da infecção 

 

                                                 
1  Long, Q., Tang, X., Shi, Q. et al. Avaliação clínica e imunológica de infecções assintomáticas por SARS-CoV-

2. Nat Med 26, 1200-1204 (2020). https://doi.org/10.1038/s41591-020-0965-6  



Plano de Contingência versão 4.1.                                           Agrupamento de Escolas de Manteigas          

Página 6 de 35 

 

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 e ainda através do contacto das mãos 

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

oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos). 

Período de incubação 

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 do COVID-19 têm em conta as vias de 

transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos 

contaminados).  

Principais sintomas 

 

 

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

Considera-se ainda que, face à evolução da doença e à constante atualização das informações com 

novas evidências e desenvolvimentos científicos, o presente documento tem um carácter dinâmico, 

podendo sofrer alterações sempre que se considere necessário. 
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2. Objetivos 
Tendo em conta o estabelecido, no Despacho n.º 2836-A/2020, de 02/03/2020, este documento 

pretende reunir um conjunto de respostas eficientes e operacionais para acautelar e proteger a saúde 

dos alunos, docentes, trabalhadores não docentes e visitantes, assegurando a continuidade da 

atividade, bem como, proporcionar a toda a comunidade educativa informação e medidas 

preventivas básicas.  

Em face dos possíveis efeitos do contágio, nomeadamente o absentismo de alunos e funcionários e 

respetivas repercussões nas atividades escolares, foram definidos como principais objetivos do 

Plano de Contingência os seguintes aspetos: 

 Reduzir os riscos de contágio e manter a atividade do Agrupamento; 

 Dar continuidade às atividades letivas, assim como à prestação de serviços essenciais; 

 Capacitação de alunos, professores, funcionários e Encarregados de Educação através da 

sensibilização e formação sobre as principais medidas de proteção individual e de 

condutas em caso de infeção; 

 Manter o fluxo de informação aos encarregados de educação; 

 Assegurar a atempada recolha e comunicação de informação; 

 Orientar a implementação das medidas de controlo de infeção e de saúde; 

 Implementar e manter a “biossegurança” nas instalações do Agrupamento; 

 Estimar as necessidades dos cuidados a serem prestados a recursos necessários, no caso 

de um contágio; 

 Estabelecer e garantir uma resposta coordenada com outras instituições, especialmente 

as de saúde; 

 Garantir fluxo de informação constante junto do público interno e externo; 

 Monitorizar e acompanhar o processo em permanência. 

3. Coordenação e Equipa Operativa 

A equipa operativa: 

 A equipa operativa é o rosto e o garante da aplicação do Plano de Contingência do 

Agrupamento; 

 Tem como coordenador o diretor do Agrupamento; 

 É composta por um representante de cada grupo/categoria; 

 Faz a articulação entre a escola e os serviços de saúde; 
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 Tem autoridade, a todos os níveis de atuação, para determinar qual atuação concreta a 

implementar, em conformidade com o Plano de Contingência do Agrupamento; 

 Sempre que surgir uma situação não contemplada neste Plano, esta equipa toma as decisões 

e agiliza os meios necessários para responder à emergência, suprindo lacunas e imprevisto.  

 

 

3.1. Constituição da Equipa operativa e Ponto focal  

 O coordenador é o diretor do Agrupamento;  

 Em cada estabelecimento há o ponto focal do Plano de Contingência que inclui alguém da 

direção do agrupamento e, conforme o diagrama abaixo, são: 

◦  Pré-escola – Anabela Tavares e Maria João Costa; 



Plano de Contingência versão 4.1.                                           Agrupamento de Escolas de Manteigas          

Página 9 de 35 

◦  1ºCEB – Anabela Tavares e José Monteiro; 

◦ 2,3º CEB e Secundário – Lara Fonseca e Graça Ambrósio; 

 Outros colaboradores do Plano de Contingência, em contexto escolar: 

A – Assistentes Operacionais: 

◦ Pré-escola e 1ºCEB – Sandra Nogueira; 

◦ 2,3º CEB e Secundário – António Júlio 

B – Outros 

◦  Informática 

Pré-escola e 1ºCEB – Maria João Costa; 

2,3º CEB e Secundário – Sérgio Lourenço; 

◦  Biblioteca  

Pré-escola e 1ºCEB – José Monteiro; 

2,3º CEB e Secundário – Cristina Coelho; 

3.2. Função da Equipa operativa  

 Organizar/controlar e executar, em articulação com as Entidades externas, todas as 

atividades prevista no Plano de Contingência; 

 Analisar casos omissos e outras situações. 

Função do coordenador 

 Desenvolver, manter, implementar, rever e propor alterações ao Plano. 

 Obter e difundir a informação atualizada. 

 Definir a estratégia face ao evoluir da situação; 

 Coordenar a atuação global em todo o Agrupamento, assegurando a implementação do 

Plano; 

 Avaliar a evolução da situação; 

 Ativar as diferentes fases do Plano; 

 Garantir a normalidade, na medida do possível, das atividades letivas; 

 Diligencia ainda: 

◦ O contacto com a linha 24 (808 24 24 24) no caso de suspeita de alunos infetados; 

◦ O contacto com os Encarregados de Educação, no caso de suspeita de alunos infetados; 
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◦ A implementação das medidas que o Delegado de Saúde vier a aconselhar;  

◦ O contacto com a DGestE em caso de elevado absentismo, e implementação das 

diretivas emanadas por este organismo; 

 Ordenar o fecho da escola, de acordo com as recomendações das entidades competentes. 

Função do Ponto Focal de cada estabelecimento 

 Pessoa contactada, em caso de deteção de um caso suspeito de COVID-19 no 

estabelecimento para que foi designada; 

 Age coordenada e confirmada pelo diretor do Agrupamento, a quem reporta o resultado das 

diligências feitas; 

 Tem gravado no seu telemóvel o número 275 980 100 que é o contacto disponibilizado para 

o Dr. Luís Melo, o Delegado de Saúde de Manteigas;  

 Se tiver autorização prévia do encarregado de educação, pode realizar o contacto telefónico 

para o Delegado de Saúde de Manteigas quer o SNS 24; 

 Toma a iniciativa de contatar Dr. Luís Melo, por ser o delegado de Saúde de Manteigas, para 

saber das diligências a efetuar no estabelecimento/agrupamento, na sequência da deteção de 

um caso suspeito se, após a saída do caso suspeito da área de isolamento, e passado o tempo 

espectável para a gestão do caso, não tiver recebido esse esclarecimento. 

Função dos Assistentes Operacionais da Equipa Operativa 

 Acede ao Equipamento de Proteção Individual de reserva no Agrupamento caso surja um 

caso suspeito no estabelecimento; 

 Acompanha os alunos à sala de isolamento;  

 Assegura que os funcionários cumprem as medidas de higiene definidas nas orientações da 

DGS, com especial cuidado para a área de isolamento após a sua ocupação por um caso 

suspeito; 

 Comunica ao diretor da escola que é o coordenador desta equipa quando a diminuição do 

número de funcionários por estarem a laborar em regime de espelho, ou por isolamento 

profilático, ou ainda porque cumprem quarentena imposta pela autoridade de saúde, deixou 

de garantir segurança na higienização de todos os espaços; 

◦ Compete a esta equipa avaliar espaços a fechar: 

▪  sala de refeição dos professores; 

▪  balneários;  

▪ outros, (como um dos bares, ao menos nalguns períodos). 

 Certificar-se de que os resíduos produzidos pelo caso suspeito são acondicionados em duplo 

saco, de plástico e resistente; 
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4. Plano de comunicação 
O Agrupamento de Manteigas toma as iniciativas que a Equipa Operativa considerar necessárias na 

divulgação deste Plano aos destinatários abaixo elencados; 

 Divulgar Plano aos Encarregados de Educação e aos alunos nas aulas Apoio à Turma pelos 

Diretores de Turma. 

 Apresentar Plano aos funcionários (docentes e não docentes) em reuniões gerais; 

 Divulgar o Plano na página Web da Escola. 

 

E, aguarda o contacto das autoridades competentes com abertura ao diálogo sobre a adequação e 

articulação com outros Planos de Contingência das demais instituições, seja a Autarquia, a proteção 

Civil ou o Delegado de Saúde. 

5. Medidas a aplicar 

5.1. Abertura ano letivo 2020-2021 do Agrupamento Manteigas  

 Formação adequada para a utilização do MOODLE como ferramenta de comunicação entre 

o professor e o aluno; 

 Encorajar os pais a encontrarem formas alternativas para guarda das crianças, no caso das 

mesmas terem de ficar em casa porque estão com gripe ou porque o estabelecimento de 

ensino teve de encerrar, criando um “Plano de Contingência Familiar”; 

 Estratégias de substituição de pessoal docente e não docente em caso de absentismo por 

doença ou necessidade de isolamento profilático;  
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o  Na ausência de docentes, será assegurada a sua substituição, no limite com 

reorganização de horários;  

o  Criação de “Bolsa de Professores” para efeitos de substituição em todo o 

agrupamento; 

o  Perto da hora do almoço serão asseguradas sessões ocupacionais para os alunos sem 

aulas;  

o  Os Coordenadores de departamento deverão assegurar que os professores dos 

respetivos departamentos: 

  Criem bolsas de atividade (em suporte de papel ou digital), por disciplina, 

que os alunos possam utilizar em caso de não poderem ir à escola ou na de 

substituição do seu professor. 

 Elaborem recursos educativos a disponibilizar no site do agrupamento/e 

mail/plataforma Moodle. 

o Na ausência de funcionários dos Serviços administrativos, 

 Definição das atividades prioritárias (Manter rede atualizada de contactos, 

atendimento telefónico, correios, vencimentos, descontos); 

 O(s) funcionário(s) que falta(m) será(ão) substituído(s) por outro(s) 

funcionário(s), havendo reorganização de turnos; 

 Redução do número de horas de atendimento ao público; 

 Atendimento ao público apenas por telefone e por e-mail. 

o  Na falta dos funcionários afetos ao serviço de refeições 

 Reposição de stocks de bens alimentares através de abastecimento direto ao 

exterior; 

  Mobilização dos funcionários de outras áreas para esta atividade essencial; 

  Estabelecimento de eventuais parcerias com as escolas próximas, com a 

autarquia ou com restaurantes locais. 

  possibilidade de fornecimento de refeições em regime takeaway. 

o Na falta de funcionários para a segurança do transporte escolar, 

 A Câmara Municipal de Manteigas, sendo responsável, pelos transportes 

escolares procederá às substituições de condutores; 

 Responsabilidade das empresas de transportes públicos. 

o  Na falta de outros funcionários que assegurem a vigilância dos alunos e 

higienização dos espaços, 



Plano de Contingência versão 4.1.                                           Agrupamento de Escolas de Manteigas          

Página 13 de 35 

 A prioridade será garantir a reposição de stocks de produtos de higiene 

através de abastecimento direto ao exterior; 

 Os funcionários que faltam serão substituídos por outros funcionários, 

havendo reorganização de turnos; 

 Quando a higienização dos balneários não for possível fazer-se com a 

segurança exigida pela situação de pandemia, estes ficam interditos. 

 Estabelecimento de eventual parceria com a autarquia. 

o Atualizar os contactos de todos os Encarregados de Educação e professores; 

o Identificação do Ponto Focal de cada estabelecimento do Agrupamento e de pelo 

menos 1 substituto. 

 Pré-escolar: Anabela Tavares e Conceição Direito; 

 1º CEB:  Anabela Tavares e Maria José Saraiva 

 2º CEB: Graça Ambrósio e Maria do Carmo Fonseca 

 Garantir em todos os estabelecimentos do Agrupamento as regras de distanciamento, ou 

seja, sempre que possível 2 metros, excepto na prática de desportiva e na utilização de 

instrumentos musicais de sopro cuja distância mínima é 3 metros; 

 Reorganizar a disposição do mobiliário nos estabelecimentos do agrupamento de forma a:  

o Evitar que os alunos, nas aulas, estejam virados de frente uns para os outros; 

o Garantir o distanciamento físico dos alunos entre si e do docente; 

o Maximizar o espaço da sala encostando uma fila de mesas, o mais possível, à parede 

e outra fila às janelas; 

o Criar barreiras, designadamente no acesso aos assistentes operacionais a trabalha na 

secretaria do Agrupamento e um separador de vinil na repografia; 

 Em cada estabelecimento do Agrupamento definir percursos de circulação diferenciados de 

forma a evitar os cruzamentos “face com face”;  

 Distinguir entrada e saída, sempre que o espaço tenha dois ou mais acessos, como é o caso 

de cada um dos estabelecimentos do Agrupamento, do refeitório no estabelecimento sede do 

Agrupamento, e outros; 

 Assinalar linhas distanciadoras onde se prevê a formação de filas de espera, por exemplo, no 

acesso à cantina e biblioteca escolar; 

 Além do hall de entrada de cada estabelecimento do Agrupamento, aumentar o número de 

locais em com dispensadores de solução antivírica; 
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 Motivar/sensibilizar os elementos da comunidade educativa, incluindo os alunos, para  

práticas de autoproteção em relação ao risco de contágio da COVID-19. Nestas práticas 

incluem-se: 

o A espera, fora da sala de aula, caso se esteja a proceder à desinfeção do local a 

ocupar;  

o A higienização do mobiliário (secretária e cadeira), normalmente feito por um 

funcionário, se excepcionalmente não ocorreu; 

o A descontaminação dos vários componentes dos computadores da escola (rato e 

teclado).  

 Incentivar a lavagem das mãos com frequência; 

 Colocar dispensadores de solução antisséptica de base alcoólica (SABA) à entrada de cada 

estabelecimento do Agrupamento; 

 Distribuir 3 máscaras faciais laváveis a cada elemento da comuniade escolar; 

 Exigir o uso de máscara ajustada ao rosto, excepto os alunos menores a frequentarem o 

estrabelecimento pré-escolar e 1ºCEB; 

 Atribuir lotação a cada divisão e, em conformidade, recorrer a avisos verbais ou sinaléticas 

visuais indicando se o limite de utilizadores permitidos já foi atingido; 

 Cada sala de aula é, sempre que possível, utilizada pelo mesmo grupo de alunos; 

 Não partilhar de materiais pessoais com superfícies lisas como telemóveis, pen e material 

escolar em geral, nem comida oe bebida; 

 A mesa na sala de aula e na cantina tal como o assento no transporte escolar, é sempre a 

utilizado pelo mesmo estudante, mediante marcação de lugares; 

 Reorganizar os horários, para os mais novos desfazando os tempos para os intervalos, para o 

2º, 3ºCEB e secundário diminuindo o tempo de duração entre cada aula; 

 Manter o distanciamento físico durante os intervalos; 

 Restringir a utilização à mesa de ping-pong que não pode haver assistentes ao jogo; vedar 

matraquilhos, alternar os lugares nos bancos exterior que podem ser utilizados; 

 Abolir os comportamentos que impliquem interação física; 

 Afixar em locais estratégicos, bem visíveis, as regras básicas relativas à etiqueta respiratória, 

higienização e ao distanciamento físico, por exemplo: 

o  junto ao lavatórios - a lavagem das mãos; 

o  nas salas de aula - a etiqueta respiratória; 
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o nos corredores - o distanciamento social; 

o na entrada - os sintomas de possível infeção; 

o junto à saída - a necessidade de autovigilância; 

 Afixar em locais visíveis ao público as regras básicas que devem ser respeitadas, 

nomeadamente as relativas à etiqueta respiratória e ao distanciamento físico; 

 Os portões e portas estarão abertas para evitar o toque frequebte nas superfícies; 

 Renovação frequente do ar com portas e janelas. 

 Desinfetar regularmente as superfícies de maior risco: maçanetas e corrimãos, ecrã para 

compra de senhas de almoço, etc.  

E ainda,  

  foi elaborado o Plano do Agrupamento de Escolas de Manteigas para a Recuperação e 

Consolidação de Aprendizagens. Este documento encontra-se dividido por departamentos 

curriculares e dele constam todos os conteúdos, competências ou conhecimentos que 

necessitam de uma melhor aprendizagem, definidos em estratégias de 

recuperação/consolidação, por disciplina e por ano de escolaridade. 

5.2. Locais e equipamentos específicos 

A- Estabelecimento da Pré-escola 

Acessos 

A ENTRADA faz-se pela porta principal e é diferente da entrada dos outros alunos da frequentarem 

o mesmo estabelecimento/instalações 

 As crianças devem ser entregues à porta dos estabelecimentos e recebidos por um 

profissional; 

 A entrada e saída de Pessoal docente e não docente, bem como pessoas não pertencentes à 

comunidade escolar, realiza-se pelo portão exterior lateral, na escola do 1º ciclo; 

 À chegada todos (adultos e crianças) terão de passar pelo tapete desinfetante e substituir o 

calçado por outro que será de uso exclusivo no interior. 

Intervalos 

  Serão permitidas idas individuais à casa de banho; 

  A higienização / desinfeção das mãos dos alunos deverá ocorrer à entrada da sala de 

atividades, após usar a casa de banho; após intervalos e atividades desportivas; antes das 

refeições, incluindo lanches; 
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Salas 

 No Jardim de Infância o uso de bibe é obrigatório; 

  Há lugar a partilha de material, no entanto o mesmo será desinfetado antes da utilização de 

outra criança; 

  Será organizada uma caixa individual com material de desgaste para cada uma das crianças 

(lápis de cor, de cera, tesoura…); 

  A disposição das mesas de trabalho obedecerá aos critérios de distanciamento físico de 1m; 

  O espaço de sala deverá estar ventilado (com janelas ou porta aberta); 

  As crianças serão acompanhadas para o refeitório pelas assistentes técnicas do Jardim de 

Infância. 

Área de isolamento 

▪  Atribuída e reservada a sala anteriormente utilizada para apoio às educadoras, junto 

à casa de banho; 

▪  Tem afixado na parede o fluxograma do que fazer em caso de suspeita de Covid-19; 

▪  Tem acesso a telefone; 

▪  Cadeira;  

▪  Água; 

▪  Alguns alimentos não perecíveis; 

▪  Desprovida de mobiliário desnecessario; 

▪  Localizado no piso com acesso aos veículos que chegam do exterior. 

B - Estabelecimento do 1ºCEB 

Acessos 

 A ENTRADA do 1.º e 2.º ano de escolaridade é distanta da ENTRADA do 2 – 3.º e 4.º ano 

de escolaridade. 

 À chegada todos terão de passar pelo tapete desinfetante e dirigir-se para os locais indicados 

(sala de aula ou sala de receção dos alunos que se deslocam de autocarro); 

Intervalos 

 Os intervalos decorrerão no horário normal, no entanto obedecerá às seguintes regras: 

 Nos intervalos haverá divisão em coortes (grupos organizados por turmas); 

◦  Em condições climatéricas favoráveis: decorrerá no espaço exterior, sendo que o mesmo 

será dividido em 4 espaços distintos devidamente delimitados e assinalados. 
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◦ Mediante condições climatéricas desfavoráveis: decorrerá em espaços interiores distintos 

definidos para o efeito (biblioteca, sala multifuncional, salão multiusos dividido em duas 

partes) 

 Em ambas as situações, as coortes ocuparão os espaços destinados por um período de uma 

semana, sendo que haverá rotação na utilização dos mesmos, obedecendo a um plano de 

ocupação dos espaços. 

Salas 

 A higienização / desinfeção das mãos dos alunos deverá ocorrer à entrada da sala de aula, 

após usar a casa de banho; após intervalos e atividades desportivas; antes das refeições, 

incluindo lanches; 

  Não deve haver partilha de material, pelo que é importante cada aluno(a) vir munido do 

material necessário; 

  Os manuais escolares permanecerão na sala de aula. Excecionalmente poderão ser enviados 

trabalhos de casa nos manuais / fichas de trabalho, no entanto, os mesmos obedecerão a um 

período de espera de pelos menos 24h antes de serem corrigidos; 

  O lugar atribuído a cada aluno(a) será sempre o mesmo; 

  Haverá lugar a espaçamento entre secretárias, sendo que o seu uso será individual e com 

disponibilização de todo o material necessário no lugar vago; 

  O espaço de sala de aula deverá estar ventilado (com janelas ou porta aberta); 

  Serão permitidas idas individuais à casa de banho (no caso de se encontrarem alunos de 

diferentes turmas, haverá uma funcionária para vigiar as entradas e higienização); 

  Os professores das turmas acompanharão os alunos ao refeitório escolar depois da ida à 

casa de banho e já com as mãos devidamente higienizadas, e feitas as necessidades 

fisiológicas. 

Área de isolamento 

▪  Atribuído e reservado o espaço contíguo à casa de banho dos alunos; 

▪  Localizado no piso 0 

▪  Tem afixado na parede o fluxograma do que fazer em caso de suspeita de Covid-19; 

▪  Tem acesso a telefone; 

▪  Cadeira;  

▪  Água; 

▪  Alguns alimentos não perecíveis; 

▪  Desprovida de mobiliário desnecessario; 
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C - Estabelecimento 2,3º CEB e Secundário 

Acessos 

 A ENTRADA faz-se pelas duas portas laterais, junto à escada em caracol.  

 A porta que fica em frente ao campo de jogos (lado oeste) dará acesso aos espaços do rés do 

chão e às salas 2, 5, 6 e laboratórios (1.º piso), pela escadaria contígua à BE. 

 A porta lateral, pelas traseiras da escola/ estacionamento (lado este) dará acesso, pela escada 

em caracol, às salas 1,7, 8, 9, 10, 11, 12 e Ginásio (1.º piso). 

 A descida do 1.º piso para o rés do chão será sempre pela escadaria junto à sala 2, que 

desemboca junto da BE. 

 A SAÍDA da escola será pela porta da frente do edifício (porta principal), junto ao telefone 

(PBX). 

 Ao longo dos corredores e escadas existem marcas direcionais ou de espera, que é 

obrigatório respeitar, mantendo a distância de segurança. 

 Junto de cada porta de entrada existe um dispositivo com a solução de álcool (dispensador 

de gel com pedal), sendo obrigatória a higienização das mãos aquando da entrada na escola. 

 Haverá doseadores de gel em pontos estratégicos (ver planta em anexo). 

 É obrigatório o uso de máscara, exceto  

◦ Atividades específicas da disciplina de Educação Física; 

◦ Utilização de flauta na disciplna de Educação Musical ou Artes Musicais; 

 Todos têm o dever de manter distanciamento físico de 2m sempre que o espaço o permita; 

Intervalos 

  Os intervalos servirão essencialmente para descontrair, satisfazer as necessidades 

fisiológicas, além de outras, alimentar-se; 

 Toque de campainha: 

◦  a partir de 21 de setembro o toque de campainha será abolido.  

◦ a entrada e saída das aulas tem que ser controlada pelos docentes e alunos, tendo em 

conta os horários estipulados. 

 Nos intervalos, 10,15 h – 10,20 h; 11,50 h – 11,55 h; 15,05 h – 15,10 h partir de 28 de 

setembro, os alunos permanecem na sala sozinhos. Nestes intervalos os alunos podem sair, 

apenas um de cada vez. 

◦ Até 25 de setembro (fase de adaptação) os docentes que acabam a aula não devem 

abandonar a sala, nestes períodos de intervalo, até que o docente seguinte entre na sala 

para lecionar a aula seguinte. Nesta fase de adaptação os alunos devem ser informados 
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das regras a cumprir a partir de 28 de setembro, quando ficarem sozinhos, nas salas, nos 

intervalos. 

 Nos períodos dos intervalos será permitido aos alunos a utilização de telemóveis, mas 

mantém-se a proibição de captação de imagens e sons. A porta estará sempre aberta. 

Salas   

 Nos casos em que os alunos têm que partilhar a mesa de trabalho, existirá uma fita vermelha 

colada, como divisória do espaço que cada um pode ocupar, sendo que é proibido colocar 

objetos ou tocar no espaço correspondente ao outro. 

 Dentro de cada sala de aula existe um doseador com a solução de álcool para a desinfeção 

das mãos.  

 É proibido o empréstimo/partilha de telemóveis ou quaisquer outros objetos pessoais; 

 E, porque são de evitar aglomeração de alunos junto às casas de banho os docentes devem 

facilitar de forma controlada a saída de alunos para irem à casa de banho. O mesmo se aplica 

para a ida ao bar; 

 Porque os alunos se mantêm na mesma sala, devem deixar aí os seus pertences, 

inclusivamente na hora de almoço (se de tarde aí tiverem aula). Caso isso não aconteça, 

devem deixá-los no seu cacifo. 

Área de isolamento 

▪  Atribuído e reservado o espaço entre a sala de professores e o gabinete do chefe dos 

funcionários; 

▪  Tem afixado na parede o fluxograma do que fazer em caso de suspeita de Covid-19; 

▪  Tem acesso ao telefone fixo (sem fio) e ao telemóvel da escola; 

▪  Cadeira;  

▪  Água; 

▪  Alguns alimentos não perecíveis; 

▪  Acesso a instalação sanitária; 

▪  Desprovida de mobiliário desnecessario; 

▪  Localizado no piso com acesso ao veículos que chegam do exterior. 

Sala de Professores  

É utilizada como sala de trabalho e bar dos professores. 

Tem uma porta de entrada e outra de saída, assinaladas com as respetivas setas direcionais. 

Junto ao balcão de atendimento (Bar), apenas podem permanecer 3 pessoas em simultâneo, de 

acordo com as marcas de distanciamento colocadas no chão. 
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Bar dos alunos 

O acesso é condicionado, podendo permanecer nesse espaço o máximo de 5 utentes com respeito 

pelo distanciamento físico. 

Sala de refeições dos professores 

Passa a ser na sala de EVT1, para facilitar o distanciamento de segurança entre os seus utilizadores. 

Reprografia 

O acesso deve ser feito respeitando as setas direcionais e marcas de espera. 

Secretaria 

A lotação máxima é de 2 utentes, sendo que mais do que esse número carece de marcação prévia. 

Encontra-se junto à porta um retângulo de espera, onde o utente deve aguardar autorização para 

entrar, havendo um balcão de atendimento que reforça o distanciamento físico. 

Direção e Diretores de Turma 

A totação máxima é 2 pessoas exceptuando-se se houver elementos do mesmo agregado familiar. 

Biblioteca Escolar 

 A lotação da BE será limitada a 15 utentes.  

 Dependendo da atividade que pretendam desenvolver (zona informática, zona de leitura, 

zona de projeção), ocupar os “lugares sentados” disponíveis, não podendo, os alunos, mudar 

de lugar ou alterar a distribuição do espaço (mudar cadeiras de lugar), excepto no caso de 

estarem a realizar um trabalho em grupo, devidamente autorizado e, ainda assim, de forma a 

garantir as regras de distanciamento social. 

 higienizar/desinfetar as mãos à entrada/saída da BE com uma solução antisséptica de base 

alcoólica (SABA) disponibilizada na Zona de Atendimento da BE. 

 Dentro deste espaço usar, sempre, uma máscara facial devidamente colocada. 

 Os alunos deverão acatar as orientações dos professores/funcionários  

 Marcações no pavimento do percurso de entrada/saída; 

 “semáforo visual verde/vermelho - indicando se mais um utilizador pode entrar ou se o 

limite de utentes, no interior, já foi atingido; 

 A BE privilegiará a utilização de ferramentas digitais como meio de comunicação e 

divulgação de recursos disponíveis. 

 Eliminar ou minimizar ao máximo os procedimentos que impliquem interação física, 

garantindo, quando não for possível a desinfeção dos objetos e superfícies de contacto. 

 Não partilhar objetos de trabalho ou pessoais sem garantir que é possível desinfetar todas as 

superfícies de contacto. 
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Condições de acesso 

  Fila única; 

 Respeitar os circuitos de entrada e saída da Biblioteca Escolar, procurando minimizar o 

cruzamento de pessoas; 

 Uso obrigatório da máscara; 

 O atendimento é realizado em zona específica, permitindo-se a entrada de utilizadores até ao 

limite da sua lotação; 

 Os usuários deverão higienizar as mãos com solução desinfetante à entrada e à saída da BE; 

 Os utilizadores devem ocupar e manter-se no lugar que lhes for indicado e adotar os 

procedimentos de etiqueta respiratória e de conduta social. 

Procedimentos em relação à utilização dos recursos informáticos fixos 

 A utilização do computador é individual, não sendo permitida a partilha em simultâneo do 

mesmo dispositivo; 

 Os teclados dos computadores encontram-se protegidos por película aderente, que será 

substituída sempre que a mesma apresente sinais evidentes de desgaste/danos; 

 Os teclados e os ratos de computador serão limpos antes de cada utilização, normalmente 

por um funcionário; ou, excepcionalmente, pelo utilizador antes de iniciar o seu uso; 

 Não será permitida a partilha de fones entre alunos. Cada aluno deve ter os seus fones 

individuais; 

Procedimentos em relação ao manuseamento e requisição de equipamentos e fundo 

documental – recuso livro, filmes, jogos 

 Os livros consultados e manuseados terão que ser colocados pelo utilizador no espaço 

designado para o efeito. Estes livros ficarão de quarentena durante uma semana num saco 

devidamente datado e guardado na arrecadação; 

 Serviço de empréstimo (documentos e equipamentos) preferencialmente com reserva prévia 

efetuada através do catálogo, por telefone ou e-mail; 

 Livro de registo dos documentos físicos existentes na BE; 

https://drive.google.com/file/d/1ysBlN59CEz10D1nmyjV1XdhXWC5eCMkq/view?usp=shari

ng 

 O acesso ao fundo documental para requisição domiciliária e para a sala de aula é exclusivo 

do assistente operacional/professor que está no balcão de atendimento, após solicitação dos 

utentes; 

 Condições de devolução do fundo documental/equipamentos; 
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 Os materiais requisitados para a sala de aula (ex. dicionários, livros), devem ser devolvidos 

pelos alunos que o requereram, sempre que possível, logo após a aula; 

 Os materiais livro requisitados para sala de aula ficarão de quarentena durante 72 horas 

(Recomendações de boas práticas na reabertura das bibliotecas da Rede Nacional de 

Bibliotecas Públicas durante a pandemia de Covid-19); 

Os equipamentos informáticos/media requisitados para sala de aula (tablet, leitor de CD -

sem fones-, filmes …) serão devidamente higienizados quando devolvidos, de forma a 

permitir posterior requisição/utilizações. 

Cozinha /refeitório  

 A entrada dos assistentes operacionais na cozinha faz-se por uma porta lateral independente; 

 Todos os assistentes operacionais deverão usar máscara, luvas e manter o distanciamento 

possível, 

 No que respeita à higienização/desinfeção da cozinha existe um plano que pode ser 

consultado no dossier do HACCP; 

 As encomendas de produtos destinados à cozinha serão sempre feitas telefonicamente; 

 A entrada de produtos (mercadorias) é feita por uma porta lateral, à qual o restante pessoal 

da comunidade educativa não tem acesso; 

 O refeitório inicia o serviço de refeições a partir das 12.00 horas e até às 14.30; 

 Os utentes do refeitório podem ainda optar pelo serviço de take away; neste caso levantam a 

refeição numa porta lateral, sem necessidade de interferir com os restantes serviços; 

 A entrada dos utentes no refeitório faz-se por uma porta à esquerda, de acordo com a 

disposição das instalações; 

 Na entrada do refeitório, à esquerda, existe um dispositivo, contendo desinfetante de mãos 

que todos têm de usar; 

 A saída do refeitório faz-se por uma porta situada à direita, tendo os utentes de desinfetar 

novamente as mãos. Para tal existe um borrifador, colocado numa pequena mesa, à saída; 

 No refeitório só poderão permanecer simultaneamente 55 utentes, sendo que os alunos se 

sentam de forma intercalada; 

 Todos os utentes têm de usar máscara, manter as devidas distâncias e desinfetar as mãos, 

quer à entrada, quer à saída. A máscara só pode ser retirada no momento de ingestão de 

alimentos; 

 A circulação no interior do refeitório far-se-á de acordo com a sinalética colocada no espaço 

e de acordo com um “mapa” afixado na entrada do refeitório; 
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 Os utentes do refeitório devem permanecer neste espaço apenas o tempo necessário ao 

consumo da refeição (máximo de meia hora). 

D - Disciplina de Educação Física  

Para o desenvolvimento das aulas de Educação Física no desenrolar do presente ano letivo, todos os 

Professores do grupo disciplinar de Educação Física comprometem-se a respeitar na integra as 

diretrizes emanadas pela Direção Geral da Educação. Assim, e tendo por base o documento referido 

anteriormente, complementa-se a informação com as adaptações necessárias para as instalações a 

utilizar no Agrupamento de Manteigas: 

 No percurso para o pavilhão, os alunos, deverão evitar aglomerados respeitando as 

indicação/sinaléticas do Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de Manteigas; 

  Utilização dos tapetes desinfetados colocados na entrada do recinto da aula; 

  No interior do pavilhão o uso de máscara é obrigatório, sendo apenas retirada quando o 

professor iniciar a parte prática e indicar aos alunos, voltando a ser colocada assim que o 

professor termina a parte prática e transmitir essa indicação.  No período de tempo em que o 

aluno não terá a máscara colocada, esta deve ser armazenada num envelope ou saco de 

plástico com a indicação individual; 

  Os professores apenas poderão retirar a máscara quando estiverem em atividade física; 

  Os alunos e os professores deverão desinfetar as mãos à entrada e à saída do recinto da aula, 

sendo também responsáveis pela desinfeção do material sempre que seja pertinente; 

  Os alunos não poderão beber água das torneiras dos balneários, devendo para tal trazer uma 

garrafa de água se assim o entenderem, que não poderá ser partilhada; 

  Sempre que seja necessária a criação de pequenos grupos de trabalho, estes devem manter-

se inalterados por um período de 15 dias; 

Ocupação dos balneários: 

 Apenas cinco alunos de cada género poderão utilizar o respetivo balneário, quer para 

equipar ou desequipar, respeitando dentro do balneário a distância de segurança e nunca 

retirando a máscara. Será permitido aos alunos trazerem equipamento vestido de casa, 

exceto as sapatilhas que terão de ser calçadas no balneário; 

 O banho é proibido (no entanto o aluno deverá utilizar uma toalha para se limpar antes de 

trocar de roupa) devendo obedecer escrupulosamente à hora da saída do balneário/pavilhão; 

 Os balneários ficam interditos caso o número de funcionários ao serviço não garanta a 

higienização desse espaço, segundo as normas da DGS. 

 Os alunos colocam os seus valores num local indicado pelo professor para o efeito;  

Utilização do material:  



Plano de Contingência versão 4.1.                                           Agrupamento de Escolas de Manteigas          

Página 24 de 35 

 Após a utilização, todo o material deverá ser desinfetado antes de ser armazenado; 

  Será da responsabilidade do professor ir buscar e arrumar o material, sendo acompanhado 

se necessário por um número mínimo de alunos. 

6. Procedimentos a adotar perante um caso suspeito de 
COVID-19  

6.1. Num estabelecimento do Agrupamento de Manteigas 

A - o caso suspeito é um menor 

A sequência dos passos é a seguinte:  

  Ativação do Plano de Contingência;  

  Ecaminhamento até à área de isolamento; 

  Contacto com o encarregado de educação; 

  Contacto com autoridades de Saúde; 

À autoridade de saúde compete a gestão do daso; 

investigação epidemiológica e a implementação de 

medidas. 

 

Fluxograma 

 

 O acompanhante tem à sua disposição, para esta situação concreta, máscaras faciais, luvas 

descartáveis, viseira, bata impermeável e aspersor com líquido antivírico destinado a 

desinfetar o calçado que o menor utiliza na deslocação.  

◦ Como equipamento de proteção individual, o imprescindível, é a verificação de que, 

tanto a máscara facial que ele próprio usa, como a do menor, se encontram sem 

humidade e bem colocadas e ajustadas ao rosto; 
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  O circuito para a deslocação para a área de isolamento é o mesmo dos restantes membros da 

comunidade escolar 
2
; 

 Durante a deslocação o adulto que está fazer o encaminhamento, pode dar indicações, sem 

causar alarme, aos demais elementos da comunidade escolar, para manterem a uma distância 

cautelosa; 

 Também evita que o caso supeito toque nos corrimãos, maçanetas, ou outras superfícies 

frequentemente usadas pelos demais elementos da comunidade escolar.; 

 Na área de isolamento avaliar a febre do menor; 

 A pessoa responsável que no fluxograma está entre o nº.2 e o nº.5 é o coordenador da equipa 

operativa ou, em sua substituição, o ponto focal. Pode também ser um outro adulto da 

comunidade escolar desde que esteja a ser mandatado pelo diretor do Agrupamento a quem 

reporta o resultado das suas diligências. 

 Esse responsável, se tiver autorização prévia do encarregado de educação, pode contactar a 

linha saúde 24 e/ou delegado de Saúde de Manteigas.  

◦ A autorização a que se refere o ponto anterior, não necessita ser prévia nem escrita 

embora o diretor de turma possa ter feito essa diligência que, nesse caso, consta do 

arquivador da turma. A referida autorização pode, portanto, ser obtida quando o 

encarregado de educação depois de contactado para tomar conhecimento do estado de 

saúde do seu educando, se dirige, preferencialmente em veículo próprio, para a escola; 

◦ Para inicío da gestão de caso, pela autoridade de saúde, vai ser necessário fornecer dados 

básicos como nome e idade que devem estar recolhidos antecipadamente. 

B - O caso suspeito é um adulto 

fluxograma 

Se a gravidade dos sintomas do caso suspeito, lhe possibilitarem encaminhar-se para uma área de 

quarentena, com a qual está familiarizado
3
 pode optar por não usar a área de isolamento da escola. 

Telefónicamente, ou pelo meio mais expedito, avisa a direção ou o ponto focal do seu estado de 

saúdes e da sua localização. 

A direção do agrupamento ou o ponto focal da equipa operativa, se não for contactado por nenhuma 

Autoridade de Saúde no após o tempo razoável para a triagem do caso, toma a iniciativa de 

contactar o delegado de Saúde de Manteigas para saber das diligências a efetuar no 

estabelecimento/agrupamento. 

                                                 
2
 No estabelecimento do 2º,3º CEB e Secundário, está também assinalado no croqui anexo a este plano. 

3
 por exemplo a sua viatura 



Plano de Contingência versão 4.1.                                           Agrupamento de Escolas de Manteigas          

Página 26 de 35 

6.2. Caso suspeito que se encontra fora de qualquer dos 
estabelecimentos do Agrupamento 

Os alunos, o pessoal docente e não docente que se encontrem fora de qualquer dos 

estabelecimentos do Agrupamento e tenham sintomas sugestivos de COVID-19: tosse, febre ou 

dificuldade em respirar, não devem ir para a escola.  

 É aplicável o regime de faltas e de proteção social previsto na lei para qualquer outra 

situação de doença; 

 Se for um aluno menor, o seu encarregado de educação contacta o SNS 24 (808 24 24 24), e 

cumpre todas as indicações que lhe forem dadas; 

◦ O encarregado de educação informa a direção do Agrupamento do resultado dessa 

diligência; 

◦ Ao aluno em isolamento profilático, a escola disponibiliza os conteúdos das sessões 

sincronas e acciona instrumentos de ensino à distância e a fim de que essa medida não 

tenha custos indesejáveis no seu processo de sociabilidade nem no sucesso/rendimento 

escolar. 

caso confirmado na comunidade 

Compete o contacto com a direção da escola por parte das autoridades de saúde. 

6.3. Caso com teste laboratorial (rRT-PCR) positivo para 
COVID-19  

A pessoa com teste laboratorial (rRT-PCR) positivo para COVID-19 permanece em isolamento, 

seguindo as indicações da Autoridade de Saúde, até cumprir com os critérios de cura
4
, deve: 

 Manter a escola informada do evoluir da sua situação para que, sempre que os sintomas lho 

permitam, receba apoio direto e ensino à distância nas modalidades que mais se adequem: 

◦  atividades sincronas, assincronas, etc. 

7. Protocolo e os mecanismos de ação necessários à 
implementação de cada um dos regimes (presencial, 
misto ou não presencial) e eventual necessidade de 
transição entre os mesmos, durante o ano letivo. 

7.1. Regime presencial  

 O Regime presencial é aquele em que o processo de ensino e aprendizagem é desenvolvido 

num contexto em que alunos e docentes estão em contacto direto, encontrando-se 

fisicamente no mesmo local;  

                                                 
4
 Norma 004/2020 data 23/03/2020 e atualização em 14/10/2020 
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 tem por referência o disposto no Decreto -Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na sua redação 

atual, no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, bem como o disposto no Perfil dos Alunos 

à Saída da Escolaridade Obrigatória e as Aprendizagens Essenciais;  

 Enquanto regimes do processo de ensino e aprendizagem, o presencial, que constitui o 

regime regra; 

 Todas as atividades letivas e formativas, incluindo os apoios no âmbito da educação 

inclusiva, devem ser desenvolvidas nos termos da legislação em vigor; 

 Sempre que se revele necessário, as escolas podem promover a reorganização dos horários 

escolares, designadamente o funcionamento das turmas. 

  No ano letivo de 2020/2021 foi elaborado no Agrupamento de Manteigas um plano a 

executar no início do ano letivo, destinado à recuperação e consolidação das aprendizagens, 

designadamente para os discentes que tiveram maiores dificuldades de contacto; 

 Realiza-se até ao final do 1.º período, um estudo com vista à aferição do desenvolvimento 

das aprendizagens nos 3.º, 6.º e 9.º anos de escolaridade. 

7.2. Medidas extraordinárias (País em Estado de Emergência e 
alguns elementos da comunidade escolar com teste 
laboratorial (rRT-PCR) positivo para COVID-19 

 Quando se verificar que por indicação expressa do delegado de saúde que uma turma terá 

que ficar em confinamento profilático não será necessário marcar faltas aos alunos. Nesta 

situação, se forem desenvolvidas práticas pedagógicas síncronas devem ser registadas as 

faltas num suporte de registo pessoal do docente, para posterior contacto com o encarregado 

de educação do aluno. 

 Se se verificar a ausência prolongada de alunos, casos isolados nas turmas, não deverá ser 

marcada falta, isto se, o aluno estiver a corresponder aos procedimentos desenvolvidos pela 

escola para este acompanhar as matérias dadas na turma, caso contrário devem ser registadas 

as faltas num suporte de registo pessoal do docente, para posterior contacto com o 

encarregado de educação. 

 Se se verificar que os alunos, independentemente dos motivos, estão a faltar por períodos de 

tempo atípicos, devem os docentes providenciar ferramentas que permitam que o aluno 

acompanhe as matérias dadas. Se se verificar com uma turma inteira, devem ser mobilizadas 

as estratégias previstas no PLANO E@D DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE 

MANTEIGAS. 

 O Diretor de Turma deve assumir um papel de gestão do processo e fazer a ponte entre os 

docentes/alunos/encarregados de educação. 
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 Os alunos devem ser motivados/sensibilizados para desenvolverem práticas de autoproteção 

em relação ao risco de contágio da COVID-19. Nestas práticas têm que se incluir a 

higienização do mobiliário (secretária e cadeira) onde assistem às aulas, isto se, o mobiliário 

não foi anteriormente higienizado pelos funcionários da escola. 

 Os docentes que têm no horário “BOLSA” devem exercer uma vigilância discreta aos 

alunos que se encontram nas salas nos tempos livres junto ao período de almoço, conforme 

tabela:  

Turmas 2.ª Feira 3.ª Feira 4.ª Feira 5.ª Feira 

5.º A 
 

----- 
 

Sala 11 ----- 
Almoço 
Sala11 

Apoio Turma 
14.20 h 

6.º A Sala 08 
 

----- ----- 
Almoço 
Sala EM 

Apoio Turma 
14.20 h 

 
7.º A 

Sala 11 
Sala 02 Sala GG Sala 09 Apoio Turma 

11.55 h 
Almoço 

 
8.º A 

 
Sala 10 

 
Sala 08 ----- 

 
Sala 02 

 

 
9.º A 

 
----- 

 

Sala EVT2 
 

----- 
Almoço 

------------- 
Apoio Port. 

Sala 06 
Apoio Turma 

11.55 h 
Almoço 

 
9.º B 

 
----- 

 

Sala 10 Almoço 
------------- 

Apoio Port. 
Sala 10 

Sala 10 Apoio Turma 
11.55 h 
Almoço 

 
10.º 

 
Sala 01 

 
Sala 09 ----- 

Sala 05 
Apoio Turma 

11.55 h 
Almoço 

 
11.º 

Sala 06 
Sala 01 Sala 01 Sala 01 Apoio Turma 

12.40 h 
Almoço 

 

 As atividades curriculares não disciplinares (CLUBES) que exigem a presença de alunos 

devem ser suspensas de imediato.  

7.3. Na impossibilidade Agrupamento manter as turmas em 
regime presencial  

Salvo indicação contrária das autoridades de saúde, estas medidas aplicar-se-ão,  

 Preferencialmente, aos alunos a frequentar o 3.º ciclo do ensino básico e o ensino 

secundário,  

 Podendo alargar-se excecionalmente aos restantes ciclos de ensino, em função do 

agravamento da pandemia da doença COVID -19;  

Ainda assim, haverá algumas atividades a serem desenvolvidas nos estabelecimentos escolares; 

A - As atividades a realizar na própria escola 

para os alunos:  
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 Beneficiários da ação social escolar identificados pela escola;  

 Em risco ou perigo sinalizados pelas comissões de proteção de crianças e jovens;  

 Para os quais a escola considere ineficaz a aplicação dos regimes misto e não presencial;  

 No âmbito da organização das atividades letivas e formativas, o apoio aos alunos para quem 

foram mobilizadas medidas seletivas e adicionais, de acordo com plano de trabalho a 

estabelecer pela equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI), em 

articulação com o diretor de turma;  

Apesar da transição para um novo regime, devem ser assegurados, presencialmente, os apoios 

prestados: 

 No Centro de Apoio à Aprendizagem; 

 Na valência de unidade especializada; 

 Os apoios prestados por técnicos, relativamente aos alunos para os quais foram mobilizadas 

medidas adicionais;  

A EMAEI deve assegurar, em articulação com o Centro de Recursos TIC para a Educação Especial 

(CRTIC), o acompanhamento aos docentes, com vista a uma adequada utilização pelos alunos das 

ferramentas e recursos digitais necessários à operacionalização das adaptações curriculares e ao 

desenvolvimento das competências e aprendizagens identificadas no relatório técnico pedagógico;  

B - O registo de faltas  

Para os alunos subtraídos ao regime presencial, mantém-se a obrigação de cumprimento de todos os 

deveres disposto no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de 

setembro, e demais legislação em vigor como por exemplo, o dever de: 

 Assiduidade nas sessões síncronas; 

  Realização das atividades propostas, nos termos e prazos acordados com o respetivo 

docente; 

O registo de faltas far-se-á por parte dos docentes,  

 Em documento próprio, sempre que as atividades não sejam presenciais; e, neste caso o 

efeito das faltas é ainda regulado pelo estipulado na Lei n.º 51/2012 de 5 de setembro, 

articulado com o regulamento interno da escola; 

C - Identificação das atividades essenciais e prioritárias  

Nesta área, é primordial definir as atividades essenciais para o mínimo de funcionamento do 

Agrupamento, no universo escolar. Assim, ficam definidas determinadas condições que asseguram o 

funcionamento das aulas e atividades escolares. 

Atividades Nº mínimo de Medida de contingência 
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essenciais colaboradores 

Direção 1 Coordenar o plano de contingência 

Secretaria 1 Manter rede de contatos atualizada. 

Limpeza 

1 no Jardim de 

Infância 

1 na Escola do 

primeiro ciclo 

4 na Escola sede 

Embora os assistentes operacionais possam apoiar as 

atividades letivas, dada a natureza da situação, serão 

prioritários os serviços de limpeza e higiene. 

Refeições/cantina 3 

Caso haja necessidade, o elemento que falta será 

substituído por outro funcionário ou em situação de 

elevado absentismo haverá compra direta das 

refeições no exterior. 

Transportes  Responsabilidade da Câmara  

 

D - Atividade letivas e acompanhamento dos alunos na escola 

A fim de manter as atividade letivas e acompanhamento dos alunos na escola,  

 Os Coordenadores de departamento deverão assegurar que os professores dos respetivos 

departamentos: 

◦ Elaborem recursos educativos a disponibilizar no site do agrupamento/e mail/plataforma 

Moodle. 

◦ Criem bolsas de atividade (em suporte de papel ou digital), por disciplina, que os alunos 

possam utilizar em caso de não poderem ir à escola ou na de substituição do seu 

professor. 

  Criação de “Bolsa de Professores” para efeitos de substituição em todo o agrupamento; 

 Proceder-se à reorganização de horários/turmas; 

 Utilização do MOODLE como ferramenta de comunicação entre o professor e o aluno; 

 Informação aos Encarregados de Educação da metodologia que vai ser utilizada para que 

possam assegurar as condições de trabalho dos seus educandos e assim apoiar os processos 

de aprendizagem, com o menos prejuízo possível para ao aluno; 

 Os professores de Educação Especial  

◦ Devem prever a possibilidade de acompanhamento presencial, na escola, dos alunos ao 

abrigo da educação inclusiva; 

◦  Manter atualizados os contactos de todos os Encarregados de Educação e professores; 
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 As atividades letivas e formativas continuam a ter referência o disposto no Decreto -Lei n.º 

54/2018, de 6 de julho, na sua redação atual, no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, bem 

como o disposto no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e as 

aprendizagens Essenciais;  

 salvaguardando-se as orientações das autoridades de saúde, as atividades a realizar no 

âmbito dos regimes misto e não presencial são efetuadas na própria escola para os alunos:  

◦ beneficiários da Ação Social Escolar identificados pela escola; 

◦ em risco ou perigo sinalizados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens; 

◦  os alunos para os quais a escola considere ineficaz a aplicação dos regimes misto e não 

presencial. 

7.3.1. Regime Misto 

 Pode haver lugar à aplicação do regime misto quando se verifique, devido à pandemia da 

doença COVID -19, a impossibilidade de as escolas manterem as turmas em regime 

presencial e não seja possível ou suficiente a adoção das medidas relativas ao horário de 

funcionamento, à reorganização dos horários escolares e à gestão dos espaços escolares; 

 A prioridade na frequência de aulas presenciais pelos alunos até ao final do 2.º ciclo e 

àqueles a quem não seja possível assegurar o acompanhamento pelos professores quando se 

encontrem em regime não presencial;  

 O processo de ensino e aprendizagem deve desenvolver-se através da combinação entre 

atividades presenciais, sessões síncronas e trabalho autónomo; na redefinição dos horários 

dos alunos, procurar-se-á: 

◦  A carga horária de cada disciplina reparte-se entre atividades presenciais, sessões 

síncronas e trabalho autónomo, alternando sempre que possível as atividades presenciais 

com o trabalho autónomo;  

 os docentes da turma  

◦ ao adaptam o planeamento e execução das atividades letivas e formativas, incluindo, as 

necessárias adaptações, as medidas de apoio definidas para cada aluno ,sem perderem a 

referência aos documentos do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e 

nas Aprendizagens Essenciais; 

◦ fazem o registo semanal das aprendizagens desenvolvidas e das tarefas realizadas no 

âmbito das sessões síncronas e do trabalho autónomo; 

◦ recolhem evidências da participação dos alunos tendo em conta as estratégias, os 

recursos e as ferramentas utilizadas por cada aluno;  

 No 2,3º CEB e Secundário, o diretor de turma deve garante a articulação eficaz entre os 

docentes da turma, tendo em vista o acompanhamento e a coordenação do trabalho a realizar 
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pelos alunos, promovendo a utilização proficiente dos recursos e ferramentas digitais, bem 

como o acesso equitativo às aprendizagens.  

7.3.2. Regime não presencial 

Há suspensão das atividades letivas e formativas presenciais nas escolas,  as aprendizagens são 

desenvolvidas através de sessões síncronas e assíncronas, devendo cada escola adotar as 

metodologias que considere mais adequadas, tendo por referência o disposto no Decreto-Lei n.º 

54/2018, de 6 de julho, na sua redação atual, no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, bem como o 

disposto no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens Essenciais. 

É um regime de caráter excecional e temporário. 

 A escola, elabora um plano de ensino a distância; 

 O Conselho Pedagógico assegura implementação, acompanhamento e monitorização do 

plano; 

 A equipa de horários reformula-os fazendo repercutir a carga horária semanal da matriz 

curricular no planeamento semanal das sessões síncronas e assíncronas; 

 O conselho de turma deve adequar as opções curriculares, as estratégias de trabalho, o 

trabalho interdisciplinar e de articulação curricular, desenvolvidos com a turma ou grupo de 

alunos, às especificidades do regime não presencial; 

8. Lista atualizada de contactos a ativar perante um 
caso suspeito de COVID19:  

8.1. Autoridade Local de Saúde / Equipa de Saúde Pública;  

275 980 100 

8.2. Linha 24 do SNS;  

808 24 24 24 pode também preencher-se formulário on-line no site: https://www.sns24.gov.pt 

8.3. Direção do Agrupamento  

275 980 040 

8.4. Proteção Civil Municipal  

275 980 000  

8.5. Bombeiros de Manteigas 

275 982 333  

8.6. GNR 

275 981 559  
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8.7. Contactos de emergência das crianças ou alunos 

Os contactos de emergência dos alunos não constam deste documento por motivos que se prendem 

com as suas liberdades e direitos; a sua recolha compete: 

 Ao professor Titular da turma no 1ºCEB e aos diretores de turma no 2º e 3º CEB 

◦  a atualização dos contactos de emergência das crianças ou alunos; 

◦  também a atualização dos contactos dos encarregados de educação da sua turma a fim 

de estar garantido o fluxo de informação com os encarregados de educação; 

9. Avaliação do Plano 

 Autoridade local de saúde; 

 Lista de verificação do Plano de Contingência ; 

 Realização de simulacros/questionários e análise dos respetivos resultados; 

 De acordo com a evolução do contágio – Indicações da DGS; 

 Relatório da equipa operativa, terminada a fase pandémica. 

10. Referências bibliográficas 

 Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro 

 Despacho Normativo n.º 10 -B/2018, de 6 de julho; 

  Decreto -Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, na sua redação atual, no Decreto-Lei n.º 55/2018, 

de 6 de julho; 

  Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março; 

 Despacho n.º 2836-A/2020, de 02/03/2020 

  Decreto -Lei n.º 14 -G/2020, de 13 de abril; 

  Resolução do Conselho de Ministros n.º 33 -C/2020, de 30 de abril; 

  Decreto -Lei n.º 20-H/2020, de 14 de maio; 

  Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho. 

ORIENTAÇÕES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 Orientações para a Organização do Ano letivo 2020-2021 - Orientações da DGEstE para 

a organização do ano letivo.  

  Orientações conjuntas da DGEstE, DGE e DGS - Orientações para o Ano Letivo 

2020/2021 - Orientações conjuntas da DGEstE, DGE e DGS. 
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 Orientações conjuntas DGE e DGS para Educação Física - Orientações para a 

realização, em regime presencial, das aulas práticas de Educação Física (EF).  

NORMA DGS 

 Nº004/2020 de 23/03/2020 atualizada em 14/10/2020 - COVID-19: Abordagem do Doente 

com Suspeita ou Confirmação de COVID-19  

INFORMAÇÃO DA DGS 

 Informação nº 004/2020 de 23/02/2020 - Novo Coronavírus, COVID-19 - Áreas afetadas - 

Itália; 

 Informação nº 005/2020 de 27/02/2020 - Cidadãos regressados de uma área com 

transmissão comunitária ativa do novo coronavírus; 

 Informação nº 006/2020 de 28/02/2020 - REVOGADA. Substituída pela Orientação nº 

007/2020 de 10/03/2020 - Recomendações para eventos públicos e eventos de massas; 

 Informação nº 009/2020 de 13/04/2020 - COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO - Uso de 

Máscaras na Comunidade; 

ORIENTAÇÕES DA DGS 

  Orientação nº 003/2020 de 30/01/2020 Revogada pela Norma nº 007/2020 de 29/03/2020 - 

Prevenção e Controlo de Infeção por novo Coronavírus (2019-nCoV) .  

 Orientação nº 002A/2020 de 25/01/2020 atualizada a 09/03/2020 - Doença pelo novo 

Coronavírus (COVID-19) - Nova definição de caso; 

 Orientação nº 006/2020 de 26/02/2020 - Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas.  

 Orientação nº 010/2020 de 16/03/2020 - Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) - 

Distanciamento Social e Isolamento 

  Orientação nº 011/2020 de 17/03/2020 - Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) - Medidas 

de prevenção da transmissão em estabelecimentos de atendimento ao público. 

 Orientação nº 019/2020 de 03/04/2020 - COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO - Utilização 

de Equipamentos de Proteção Individual por Pessoas Não-Profissionais de Saúde; 

  Orientação nº 014/2020 de 21/03/2020 - Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) - Limpeza 

e desinfeção de superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público ou similares. 

  Orientação nº 024/2020 de 08/05/2020 atualizada a 20/07/2020 - COVID-19: Regresso ao 

Regime Presencial dos 11.º e 12.º Anos de Escolaridade e dos 2.º e 3.º Anos dos Cursos de 

Dupla Certificação do Ensino Secundário. 
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  Orientação nº 030/2020 de 29/05/2020 atualizada a 20/07/2020 COVID-19: Atividade 

Física e Desporto – Espaços de Prática de Exercício Físico e Desporto, e Competições 

Desportivas de Modalidades Individuais sem Contacto. 

  Orientação nº 032/2020 de 14/06/2020 COVID-19: Medidas de Prevenção e Controlo em 

Centros de Atividades de Tempos Livres (CATL). 

 Referencial Escolas – Controlo da Transmissão de COVID-19 em contexto escolar, de 

4/09/2020. 

  Orientações para as escolas e encarregados de educação sobre procedimentos de atuação na 

gestão de casos COVID.  

ORIENTAÇÃO DA DGAEP 

Despacho n.º 2836-A/2020, de 02/03/2020 

 

 


