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Atenção:
Se tem febre, dores de cabeça, cansaço ou
dificuldade respiratória não se dirija para a escola ou
para outro local com elevada concentração de
pessoas.
Contacte a Linha Saúde 24 através do 808 24 24 24
que o orientará sobre os passos a dar.
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PLANO DE CONTINGÊNCIA DO AE DE
VALE DO TAMEL
(INFEÇÃO POR CORONAVÍRUS – COVID-19)

1. Enquadramento
O Agrupamento de Escolas de Vale do Tamel (AEVT) é responsável por organizar os Serviços de
Saúde e Segurança do Trabalho (SST) de acordo com o estabelecido no “Regime jurídico da
promoção da segurança e saúde no trabalho” (RJPSST - Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, na
sua atual redação).
É obrigação do AEVT assegurar aos seus trabalhadores condições de segurança e de saúde, de
forma continuada e permanente, tendo em conta os princípios gerais de prevenção (art. 15.º do
RJPSST).
As prescrições mínimas de proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos
da exposição a agentes biológicos no contexto de trabalho estão estabelecidas no Decreto-Lei
n.º 84/97, de 16 de abril.
À Autoridade de Saúde compete intervir em situações de grave risco para a Saúde Pública,
procedendo à vigilância da saúde dos cidadãos e do nível sanitário dos serviços e
estabelecimentos e determinando, quando necessário, medidas corretivas, incluindo a
interrupção ou suspensão de atividades ou serviços e o encerramento dos estabelecimentos
(Decreto-Lei n.º 135/2013, de 4 de outubro).

1.1. O que é o Coronavírus – COVID-19
Os coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano. A
infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como doença mais grave,
como pneumonia.

1.2. Principais sintomas
As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de:
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Febre;



Tosse;



Falta de ar (dificuldade respiratória);



Cansaço;



Outros sintomas: odinofagia (dor de garganta); dores musculares generalizadas; perda
transitória do paladar ou do olfato; diarreia; dor no peito; dor de cabeça.



A pessoa infetada pode não apresentar sinais ou sintomas (assintomática).

De forma geral, estas infeções podem causar sintomas mais graves em pessoas com sistema
imunitário mais fragilizado, pessoas mais velhas e pessoas com doenças crónicas como
diabetes, cancro e doenças respiratórias.

1.1. Tempo de incubação e formas de manifestação
Atualmente, estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido desde a
exposição ao vírus até ao aparecimento de sintomas) seja entre 1 e 14 dias. A transmissão de
SARS-CoV-2 pode ocorrer cerca de dois dias antes da manifestação de sintomas.

1.2. Formas de transmissão do COVID-19
Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de:


Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma
pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz
ou olhos de pessoas que estão próximas.



Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com
SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.



Existem ainda estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente
infetados em espaços fechados.

1.3. Como se proteger – Medidas de higiene pessoal
Recomenda-se medida de higiene pessoal e de etiqueta respiratória para reduzir a exposição e
transmissão da doença, nomeadamente:


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



Utilização de equipamentos de proteção individual (por exemplo máscaras);



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



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

5



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



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



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



Manter o distanciamento físico dentro do espaço escolar.



Impedir cumprimentos com contacto físico.

1.4. Medida de higiene em ambiente escolar
Durante o período de vigência do presente plano deve-se:


Manter as superfícies e os objetos de trabalho limpos;



Promover o arejamento dos espaços;



Colocar de cartazes, de fácil compreensão a toda a comunidade educativa, ilustrativos
de uma boa higienização das mãos em todos os locais habituais;



Os docentes, em contexto de sala de aula, deverão promover atividades para a
aquisição de bons hábitos de higiene;



O pessoal docente e não docente deve promover os bons hábitos em relação à lavagem
das mãos e às regras de etiqueta respiratória;



Haverá, de fácil acesso, toalhetes de papel descartáveis e caixotes de lixo para depósito
dos resíduos. Estes deverão ser esvaziados e desinfetados com muita regularidade,
usando sempre luvas descartáveis;



A limpeza e arejamento de todos os espaços utilizados pela comunidade educativa
serão feitos diariamente;



O professor será a pessoa responsável por deixar as janelas das salas abertas durante os
intervalos;



Limpeza/higienização regular e intensa (frequência horária) com detergente
apropriado, assim como solução antisséptica de base alcoólica de:
o

Maçanetas e puxadores de portas;

o

Armários;

o

Telefones;

o

Teclados e ratos de computador;

o

Interruptores;

o

Torneiras e autoclismos;

o

Mesas de trabalho dos alunos no final de cada período de trabalho (final da
manhã, tarde e noite);

o

Outros acessórios regularmente manipuláveis
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Não havendo ainda uma vacina ou tratamento específico para esta doença, as medidas
preventivas assumem um papel crucial no combate à COVID-19.

2. Plano de contingência
2.1. Áreas de isolamento e circuito até à mesma
A área de isolamento tem como finalidade evitar ou restringir o contacto direto com casos
suspeitos e a propagação da doença transmissível no serviço e na comunidade. A colocação
numa área de isolamento visa impedir que outros possam ser expostos e infetados. Tem como
principal objetivo evitar ou restringir o contacto direto com quem apresente os sintomas acima
descritos. Para o eventual isolamento de pessoa que evidencie sinais de gripe, durante a sua
permanência na escola, é criada em cada estabelecimento de ensino uma sala de isolamento e
distanciamento social, até que os pais e o SNS 24 sejam contactados. Esta sala está
devidamente identificada.
A deslocação para sala de isolamento deve ser o mais direta possível evitando o contacto
pessoal durante o percurso para a mesma.
Estão definidas salas de isolamento, por estabelecimento de educação e de ensino,
devidamente sinalizadas.
Estabelecimento

Sala

Observações

EB, Tamel Sta Leocádia
Centro Escolar de Lijó
EB Carapeços
EB, Fraião Tamel S. Veríssimo
EB, Silva
EB, Aborim
EB, Alheira
EB, Alvito S. Pedro
EB, Cossourado
EB, Tamel S. Pedro Fins
EB, Roriz
JI, Tamel S.ta Leocádia
JI Trás-do-Prado, Silva
JI , Aguiar
JI, Panque
JI , Alheira
JI, Campo

Sala de Isolamento (1)
Sala de Isolamento (1)
Sala de Isolamento (1)
Sala de Isolamento (1)
Sala de Isolamento (1)
Sala de Isolamento (1)
Sala de Isolamento (1)
Estas salas são utilizadas
Sala de Isolamento (1)
exclusivamente para este fim.
Sala de Isolamento (1)
Dispõem de janela para o
Sala de Isolamento (1)
exterior.
Sala de Isolamento (1)
Após cada utilização por
Sala de Isolamento (1)
eventuais crianças doentes,
Sala de Isolamento (1)
as salas são limpas e arejadas.
Sala de Isolamento (1)
Sala de Isolamento (1)
Sala de Isolamento (1)
Sala de Isolamento (1)
SI1 – Sala à direita da
Escola Básica e Secundária de Vale do Tamel entrada da escola
SI2 – Gabinete médico
(1) Na inexistência de sala considere-se um local o mais afastado e arejado possível dos restantes alunos e
outros profissionais em exercício na escola.
(2) Localizadas no piso 0 da escola sede do Agrupamento.
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Qualquer membro da comunidade educativa identificado com critérios compatíveis
com a definição de caso suspeito, deve ser encaminhado para a área de “isolamento”;



No caso de surgir, numa das escolas do Agrupamento, uma pessoa considerada um
caso suspeito, estabelece-se o seguinte:
o

Deve ser encaminhada para a área de “isolamento”, conduzida pelo Auxiliar em
serviço através do percurso mais curto até à mesma.

o

Além do Auxiliar em serviço, mais ninguém deve estabelecer contacto próximo
com o “doente”;

O Auxiliar que acompanha deve colocar, antes de se iniciar esta assistência, uma máscara
cirúrgica e luvas descartáveis, para além do cumprimento das precauções básicas de controlo
de infeção e lavar as mãos, após contacto com o “doente”.

2.2. Contactos a estabelecer das entidades de saúde
Nome

Contacto

Autoridade de Saúde Local

Delegação de Saúde Barcelos

253 808 300

Unidade de Saúde Pública

Agrupamento de Centros de Saúde do 253 802 720
Cávado III – Barcelos/Esposende

Diretor do AE de Vale do Tamel

Paulo Coutinho Sampaio

966654991

3. Gestão de caso1
3.1. Atuação do estabelecimento de educação ou ensino perante um caso suspeito de
COVID-19
Perante a deteção de um caso suspeito2 de COVID-19 de uma pessoa presente no
estabelecimento de educação ou ensino, são imediatamente ativados todos os procedimentos
constantes no nosso Plano de Contingência e é contactado o ponto focal do estabelecimento de
educação ou ensino.

1
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De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente como critérios clínicos infeção
respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória), associados a critérios epidemiológicos.
2
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O caso suspeito de COVID-19, quando se trate de um menor, é acompanhado por um adulto,
para a área de isolamento, através dos circuitos próprios, definidos neste documento. Sempre
que se trate de um adulto,
dirige-se sozinho para a área de
isolamento.
Na
área
de
isolamento deve constar o fluxo
de atuação perante um caso
suspeito de COVID-19 em
contexto escolar (Anexo 1).
Caso se trate de um menor de
idade, é contactado de imediato
o encarregado de educação, de
modo a informá-lo sobre o
estado de saúde do menor. O
encarregado de educação deve
dirigir-se ao estabelecimento de
educação ou ensino.
Na área de isolamento, o
encarregado de educação, ou o
próprio se for um adulto,
contacta o SNS 24 ou outras
linhas criadas para o efeito e
segue as indicações que lhe forem dadas. O diretor ou o ponto focal do estabelecimento de
educação ou ensino pode realizar o contacto telefónico se tiver autorização prévia do
encarregado de educação.

Na sequência da triagem telefónica:


Se o caso não for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou
outras linhas), a pessoa segue o procedimento normal da escola, de acordo com o
quadro clínico apresentado. Terminam os procedimentos constantes no Plano de
Contingência para COVID-19 e não se aplica o restante “Fluxograma de atuação perante
um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar”. ANEXO 2



Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou
outras linhas) será encaminhado de uma das seguintes formas:
o

Autocuidado: isolamento em casa;

o

Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados de Saúde
Primários;

o

Avaliação Clínica em Serviço de Urgência.

Nota: (Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24 ou outras linhas criadas para o
efeito, a Autoridade de Saúde Local deve ser informada da situação pelo diretor ou ponto focal
do estabelecimento de educação ou ensino)
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Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pela SNS 24 ou outras linhas de
triagem telefónica, é contactada de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de
Saúde Pública Local, cujos contactos telefónicos devem constar num documento visível
na área de isolamento, e estar gravados no telemóvel do ponto focal e do diretor do
estabelecimento de educação ou ensino.



A Autoridade de Saúde Local: prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a
sua realização; esclarece o caso suspeito, se for um adulto ou o encarregado de
educação, caso se trate de um menor sobre os cuidados a adotar enquanto aguarda
confirmação laboratorial e sobre os procedimentos seguintes (no que for aplicável da
Orientação n.º10/2020 da DGS).



A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de teste
deve ser feita em viatura própria, ou em viatura própria dos encarregados de educação,
caso seja menor de idade. Se tal não for possível, deve ser utilizada uma viatura de
transporte individual, não devendo recorrer-se a transporte público coletivo. Durante
todo o percurso o caso suspeito e o(s) respetivo(s) acompanhante(s) devem manter a
máscara devidamente colocada.

3.2. Atuação do estabelecimento de educação ou ensino perante um caso
confirmado de COVID-19 fora do estabelecimento3
Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação ou ensino,
devem ser seguidos os seguintes passos:
1.º) - Perante a comunicação ao estabelecimento de educação ou ensino, de um caso
confirmado de COVID19 de uma pessoa que
tenha

frequentado

o

estabelecimento, devem
ser
ativados

imediatamente
todos

os

procedimentos
constantes no Plano de
Contingência

e

ser

contactado o ponto focal designado previamente pela Direção do estabelecimento de educação
ou ensino (Anexo 1).

3
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2.º) - A Direção do estabelecimento de educação ou ensino ou o ponto focal contacta de
imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, a informar da situação.
3.º) - A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local, assegura a
investigação epidemiológica (in loco, se necessário):


Inquérito epidemiológico;



Rastreio de contactos;



Avaliação ambiental.

4.º) - De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local informa os
contactos de alto e de baixo risco e o estabelecimento de educação ou ensino, sobre quais as
medidas individuais e coletivas a implementar, nomeadamente:


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



Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços utilizados pelo caso
suspeito, bem como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS);



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

3.3. Medidas a adotar pelo caso confirmado4
Perante um caso com teste laboratorial (rRT-PCR) positivo para COVID-19, o mesmo deve
permanecer em isolamento até cumprir com os critérios de cura documentada (Norma nº.
004/2020 da DGS).
A definição do local de isolamento dependerá da gravidade do quadro clínico e das condições
de habitabilidade de cada pessoa.
As pessoas com COVID-19, são consideradas curadas quando:


Apresentam ausência completa da febre (sem recurso a medicação) e melhoria
significativa dos sintomas durante 3 dias consecutivos, e



Apresentam teste laboratorial (rRT-PCR) negativo, realizado, no mínimo, 14 dias após o
início dos sintomas (nos doentes sem internamento hospitalar por COVID-19) ou dois
testes laboratoriais (rRT-PCR) negativos, com pelo menos 24 horas de diferença,
realizados, no mínimo, 14 dias após o início dos sintomas (nos doentes com
internamento hospitalar por COVID-19).

4
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Após determinação de cura e indicação da Autoridade de Saúde Local, a pessoa pode regressar
ao estabelecimento de educação ou ensino.

4. Rastreio de contactos5
O rastreio de contactos é uma medida de saúde pública cujo objetivo é a rápida identificação de
pessoas que estiveram em contacto com um caso confirmado de COVID-19, garantindo a
identificação de possíveis casos secundários, com vista à interrupção da transmissão da doença.
Este rastreio compreende três passos (Norma n.º 015/2020 da DGS):

4.1. Identificação dos contactos
O rastreio de contactos deve ser iniciado prontamente após a confirmação de um caso de
COVID-19, preferencialmente nas 12 horas seguintes à identificação do caso, incluindo os
contactos na escola (alunos, pessoal docente, pessoal não docente), os coabitantes e
contactos de outros contextos que possam ser relevantes (Norma n.º 015/2020 da DGS).

4.2. Classificação dos contactos
O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é dependente do nível de exposição, sendo os
contactos classificados, de acordo com esse nível, em exposição de alto risco e de baixo risco.
Esta estratificação de risco é realizada pela Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde
Pública no decurso da investigação epidemiológica, de acordo com a Norma n.º 015/2020 da
DGS.

4.3. Implementação de medidas
A Autoridade de Saúde Local, após identificação e classificação do nível de risco dos contactos
do caso de COVID-19, e de acordo com a avaliação de risco efetuada, implementa um conjunto
de medidas individuais e coletivas (Norma n.º 015/2020 da DGS).

5
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5. Gestão de Surtos6
5.1. Gestão de Surtos
Será considerado um surto em contexto escolar, qualquer agregado de 2 ou mais casos com
infeção ativa e com ligação epidemiológica. Numa situação em que existam dois ou mais casos
com origens diferentes, a atuação é análoga, pelo que doravante ambas se designam como
“surtos”.
Perante casos de COVID-19, no estabelecimento de educação ou ensino podem verificar-se
diferentes Cenários:
A. “Surto” numa turma: casos numa turma ou turmas que funcionem em coorte (grupo
organizado de pessoas que partilham caraterísticas, atividades e eventos comuns). Nas
coortes, as cadeias de transmissão poderão ficar circunscritas a este grupo de contacto
mais próximo;
B. Surto” em várias turmas sem ligação epidemiológica: casos que ocorrem em diferentes
turmas no mesmo período temporal, mas sem ligação epidemiológica entre eles;
C. “Surto” em várias turmas com ligação epidemiológica: casos que ocorrem em
diferentes turmas, resultantes de transmissão secundária ou terciária dentro da
comunidade escolar;
D. “Surto” sem controlo de transmissão: elevado número de casos em diferentes grupos
da comunidade escolar (alunos, pessoal docente e não docente) com transmissão não
controlada.
Perante a existência de um “surto” num estabelecimento de educação ou ensino, será
necessário uma rápida atuação e aplicação de medidas individuais e coletivas pela Autoridade
de Saúde Local.
As medidas a adotar irão depender de um conjunto de fatores considerados na avaliação de
risco, realizada pela Autoridade de Saúde Local, tais como:


Distanciamento entre pessoas;



Disposição e organização das salas;



Organização das pessoas por coortes;



Organização estrutural do estabelecimento, nomeadamente corredores e circuitos de
circulação;
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Ventilação dos espaços;



Período entre o início de sintomas e a identificação do caso suspeito;



Outros fatores.
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Como tal, é importante ressalvar que a avaliação de risco deve ser feita caso a caso, pela
Autoridade de Saúde Local, e da mesma podem resultar diferentes medidas a implementar em
cada estabelecimento de educação ou ensino.

5.2. Implementação de medidas
Após a realização da investigação epidemiológica, a Autoridade de Saúde Local decidirá, de
acordo com a avaliação de risco, quais as medidas de controlo a implementar, podendo
determinar:


Isolamento de casos confirmados ou suspeitos;



Isolamento de casos confirmados ou suspeitos e isolamento profilático de contactos de
alto risco;

Cenários



Encerramento de uma ou mais turmas;



Encerramento de uma ou mais zonas da escola;



Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino7.

Medidas cumulativas a implementar em contexto de surto

A
“Surto” numa
turma:

B
“Surto” em
várias turmas
sem ligação
epidemiológica:

A Autoridade de Saúde Local decidirá de acordo com a avaliação de risco quais as medidas de controlo a
implementar, incluindo:

Isolamento dos casos;

Rastreio de contactos;

Isolamento profilático dos contactos de alto risco;

Realização de testes laboratoriais aos contactos de alto risco.
A Autoridade de Saúde Local estuda a relação entre os casos e serão avaliadas medidas adicionais em
relação ao cenário A, incluindo:

Encerramento das turmas com casos confirmados, durante 14 dias desde a data de início de
isolamento profilático de todos os contactos;

Encerramento de uma ou mais zonas da escola, durante 14 dias desde a data de início de
isolamento profilático de todos os contactos.

C
“Surto” em
várias turmas
com ligação
epidemiológica:

D
Surto” sem
controlo de
transmissão:

A Autoridade de Saúde Local estuda a relação entre os casos e serão avaliadas medidas adicionais em
relação ao cenário B, incluindo.

Alargamento das medidas de isolamento a contactos de baixo risco.
A Autoridade de Saúde Local, em articulação com as Autoridades de Saúde Regional e Nacional, pode
considerar a necessidade de escalar as medidas, avaliando o encerramento temporário do estabelecimento
de educação ou ensino. A sua reabertura deverá ocorrer quando a Autoridade de Saúde assim o
determinar, com base no controlo da situação epidemiológica e quando esta não representar risco para a
comunidade escolar.

7

O encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino só deve ser ponderado em situações de
elevado risco no estabelecimento ou na comunidade. Esta medida apenas pode ser determinada pela Autoridade de
Saúde Local, envolvendo na tomada de decisão as Autoridades de Saúde Regional e Nacional
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6. Medidas organizativas gerais:
1. O presente Plano de Contingência do AEVT é de aplicação obrigatória em todos os
estabelecimentos de ensino;
o

Cada unidade orgânica do AEVT divulga aos Encarregados de Educação Plano
de Contingência do AEVT e afixa no local habitual o anexo correspondente ao
respetivo estabelecimento de ensino.

2. O acesso ao refeitório decorre de acordo com o protocolo de utilização do refeitório de
cada estabelecimento de ensino.
3. A utilização dos laboratórios na escola sede decorre de acordo com o protocolo de
utilização dos laboratórios.
4. A utilização das instalações desportivas na escola sede decorre de acordo com o
protocolo de utilização das instalações desportivas e balneários.
5. O acesso às instalações e circulação dentro do espaço escolar obedece a um código de
conduta a disponibilizar e a divulgar a toda a comunidade educativa.

7. Comunicação e articulação com os parceiros


É fundamental envolver os parceiros da comunidade educativa para apoiar o
estabelecimento de educação ou ensino a responder de forma célere e adequada e
controlar a transmissão de SARS-CoV-2.



A comunicação tem um papel fundamental. Deste modo, a partilha regular de pontos
de situação, de medidas e recomendações a adotar em cada momento, são peças
chave na estratégia de comunicação e promoção de literacia em saúde, que permitem
não só tranquilizar e dar confiança face à incerteza, como também a adoção de
comportamentos de proteção da saúde na comunidade escolar e nos parceiros.



Pela sua importância estratégica, a articulação com os parceiros da comunidade
educativa, deve ser promovida e potenciada. É fundamental garantir o cumprimento de
todos os procedimentos, como estratégia de envolvimento em todo o processo e,
sempre que possível, na tomada de decisão, através da participação de todos, desde o
momento inicial na resposta a um surto.
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1º) A Autoridade de Saúde Local procede à ativação da Equipa de Saúde Pública para apoiar nas

fases de investigação epidemiológica, gestão de casos, comunicação e implementação das
medidas de prevenção e controlo da transmissão de SARSCoV-2. Estas equipas devem ser
criadas pelos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) e lideradas pela Autoridade de Saúde
em articulação com a Equipa de Saúde Escolar.
2.º) Perante um surto de COVID-19 ou um caso com grande transcendência social, a Autoridade
de Saúde Local informa a Comissão Municipal de Proteção Civil, garantido assim a fácil
articulação e colaboração institucional entre todos os organismos e serviços com
responsabilidades, promovendo o acionamento dos planos de emergência pela Comissão
Municipal de Proteção Civil, sempre que tal se justifique.
3.º) De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local/Unidade de
Saúde Pública comunica à Direção do estabelecimento de educação ou ensino o risco e as
medidas de proteção individuais e coletivas a adotar.
4.º) Após indicação da Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública, a Direção do
estabelecimento de educação ou ensino informa todos os encarregados de educação e restante
comunidade escolar da existência de um surto, das medidas que foram tomadas e das que
deverão ser adotadas. Esta comunicação deve ser detalhada, preservando a confidencialidade e
anonimato envolvidos.
5.º) A Direção do estabelecimento de educação ou ensino assegura a disponibilização de
recursos e equipamentos para garantir o cumprimento das medidas indicadas pela Autoridade
de Saúde.
Neste processo o papel das Autarquias é fundamental.
O encerramento de parte ou da totalidade do estabelecimento de educação ou ensino não
implica necessariamente a interrupção do processo pedagógico ou de aprendizagem.
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8. Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar no
contexto da pandemia covid-19
Cumprimento

dos

procedimentos

previstos

na

Informação

da

Direção-Geral

dos

Estabelecimentos Escolares com a orientação da Direção-Geral de Saúde e a colaboração das
Forças Armadas (Anexa ao presente plano e dele faz parte integrante)

9. Divulgação e avaliação do plano
Este plano foi elaborado de acordo com as orientações emanadas pela Direção Geral de Saúde e
pela Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares. Será divulgado e explicado a todos os
membros da comunidade educativa e será publicado na página eletrónica do Agrupamento em
www.aevt.pt e afixado nos locais habituais na escola sede do Agrupamento e nos locais
habituais de todos os estabelecimentos de ensino do AE de Vale do Tamel..
Será reavaliado e atualizado sempre que necessário, em articulação com as entidades
competentes e de acordo com novas orientações emanadas.

10 de setembro de 2020

Agrupamento de Escolas de Vale do Tamel
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10. ANEXOS
Anexo 1 - Ponto Focal
Anexo 2 – Fluxo de atuação
Anexo 3 – Minuta para os Encarregados de Educação
Anexo 4 – Formulário de comunicação à autoridade de saúde
Anexo 5 - Plano referente ao Centro Escolar de Lijó;
Anexo 6 - Plano referente à Escola Básica de Aborim
Anexo 7 - Plano referente à Escola Básica de Alheira
Anexo 8 - Plano referente à Escola Básica de Alvito, São Pedro
Anexo 9 - Plano referente à Escola Básica de Bárrio, Roriz
Anexo 10 - Plano referente à Escola Básica de Carapeços
Anexo 11 - Plano referente à Escola Básica de Cossourado
Anexo 12 - Plano referente à Escola Básica de Fraião
Anexo 13 - Plano referente à Escola Básica de Silva
Anexo 14 - Plano referente à Escola Básica de Tamel - Santa Leocádia
Anexo 15 - Plano referente ao Jardim de Infância de Igreja, Aguiar
Anexo 16 - Plano referente ao Jardim de Infância de Igreja, Campo
Anexo 17 - Plano referente ao Jardim de Infância de Panque
Anexo 18 - Plano referente ao Jardim de Infância de Sobrado, Santa Leocádia
Anexo 19 - Plano referente ao Jardim de Infância de Trás do Prado, Silva
Anexo 20 - Código de conduta dos alunos que frequentam a EBSVT
Anexo 21 - Protoloco de utilização das instalações desportivas;
Anexo 22 - Protocolo de utilização dos laboratórios;
Anexo 23 - Protocolo de utilização das salas específicas;
Anexo 24 - Protocolo de utilização do refeitório da EBSVT
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Anexo 1: Ponto focal
Diretor do AE de Vale do Tamel - 966654991
Estabelecimento do ensino
Agrupamento de Escolas de Vale do Tamel
e Escola sede

Centro Escolar de Lijó

Escola Básica de Aborim

Escola Básica de Alheira

Jardim de Infância de Alheira

Escola Básica de Alvito, São Pedro

Jardim de Infância de Alvito São Pedro
Escola Básica de Bárrio, Roriz

Escola Básica de Carapeços

Escola Básica de Cossourado

Escola Básica de Fraião

Escola Básica de Silva

Ponto Focal (Pela ordem que se apresenta)
1º Ricardo Huberto Oliveira Ferreira
2º Luís Carlos da Costa Nogueira
3º Belmiro dos Santos Martins
4º Ivone Claudia Araújo Abreu
5º Maria da Glória da Silva Rente Campos
6º Marta Alexandra Arantes Ferreira
1º Sónia Maria Fernandes da Costa
2º Rute Maria Ferreira Pereira
3º Tânia Regina Silva Louro
4º Glória de Jesus P. Rodrigues (AO)
5º Idalina Conceição O. F. Mariz (AO)
1º Maria Adília Vilas Boas Ferreira
2º Maria Manuela Gomes Barbosa
3º Deolinda Alves Maciel (AO)
4º Helena Gabriel (educadora)
5º Ana Maria Barros (AO)
1º Conceição Rodrigues
2º Aurora Caridade
3º Marta Magalhães
1º Susana Fernandes
2º Maria Leonor
3º Lúcia Barbosa (AO)
1º Ramiro Sá da Silva
2º Carla Virgínia Soares Fernandes
3º Cristina Benvinda Carvalho Forte (AO)
1º Eunice Jorge Rodrigues Seabra
2º Ana Lopes (AAAF)
1º Rui Manuel Correia da Silva
2º Maria Ernestina Ferraz Ataíde
3º Maria Alice Sousa Cardoso Quintas
4º Ângela Isabel Barbosa Miranda
1º Maria Manuela Ferreira da Costa
2º Maria da Conceição Pereira Arantes (AO)
3º Maria do Carmo Nascimento Carvalho Vale (AO)
4º Susana Maria da Silva Gonçalves
5º Ricardo Jorge Peixoto Aguiar
6º Liliana Neves de Azevedo
7º Maria Manuela Mendes Araújo
8º Emília Paula Torres Falcão
9º Maria Luísa Araújo Carvalho Gomes
1º Maria Alzira Lopes Ribeiro
2º Rosa Helena do Espírito Santo Fernandes
3º Maria da Conceição Castro Pereira Dantas
1º Márcia Alexandra da Silva Lopes
2º Ana Maria Lima Vieira
3º Elisabete Maria Teixeira Freire
4º Isabel Maria Vilas Boas dos Santos
5º Filipa Manuela Vieira N. Amorim de Carvalho
6º Ana Paula Bessa Menezes Araújo
7º Maria da Conceição da Silva Ferreira
8º Nídia Manuela de Jesus Lopes
1º Paulo Cunha Sousa
2º Maria Manuela B. Cunha (AO)
3º Maria Amélia B. S. Nogueira (AO)
4º Isabel Maria Rodrigues Costa (AO)
5º Carla Maria Ferreira Pereira (AO)
6º Armandina F. M. Puga

937970134
937944584
916998345
962459434
938648015
961370087
939358344
919330093
965741698
939545906
966067729
966661241
966 008 810
919076782
963610550
965288017
967905729
933054741
96 8755473
96 2484807
93 6103497
964811614
919011293
938106519
966173443
939428340
936065384
933528915
938357046
918342786
933841737
933133110
926231463
963113005
966067742
963477088
968480751
919469895
965116325
966759031
964317876
914220088
966163564
926112152
965387770
916833474
926810527
918070963
967849883
936890875
961223620
936340402
934132560
916754180
931767910
963885387
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Escola Básica de Tamel - Santa Leocádia

Jardim de Infância de Igreja, Aguiar

Jardim de Infância de Igreja, Campo
Jardim de Infância de Panque

Jardim de Infância de Sobrado, Santa
Leocádia
Infância de Trás do Prado, Silva

7º
8º
9º
1º
2º
3º
4º
1º
2º
3º
1º
2º
1º
2º
3º
1º
2º
3º
1º
2º
3º

José Dionísio C. G. Abreu
José Henrique C. Marques
Paulo Cunha Sousa
Maria de Lurdes Ferreira de Carvalho
Fernanda dos Anjos Oliveira Gázio
Catarina Cardoso Ferreira
Ermelinda Barbosa Fernandes
Ana Cristina Afonso de Carvalho
Paula Cristina Gomes de Carvalho (AO)
Maria da Conceição Caridade Fernandes (AAAF)
Anabela Cunha
Maria Clara Ferreira
Carlota Esteves Viana
Rosa Sousa
Prazeres Vilas Boas
Maria Clara Maciel Beleza Ferraz
Andreia Pires (AO)
Liliana Pereira (AAAF)
Carmo Sousa
Maria José Pilar Meira
Filipa Fernandes (AO)

933421018
963109115
961223620
938937743
912491730
962516757
964617282
919866443
939421769
964294791
917798842
939562103
967039720
918045203
914493228
918964022
916085016
935132856
967311265
919031438
910555907
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Anexo 2: Fluxo de atuação perante caso suspeito de covid-19
ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID-19 EM ALUNOS

Fluxo 1: Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em menor de idade
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ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID-19 EM ADULTOS

Fluxo 2: Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em adultos
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Anexo 3: Percurso de Circulação na EBS de Vale do Tamel

CIRCUITO DE CIRCULAÇÃO NO RECINTO ESCOLAR NO EXTERIOR DOS EDIFÍCIOS:
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CIRCUITO DE CIRCULAÇÃO NO RECINTO ESCOLAR NO INTERIOR DO EDIFÍCIO
Piso – Rés do Chão
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CIRCUITO DE CIRCULAÇÃO NO RECINTO ESCOLAR NO INTERIOR DO EDIFÍCIO
Piso – 1º
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