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INTRODUÇÃO 

 
Este documento apresenta os pontos essenciais do Plano de Contingência do 

Externato das Escravas do Sagrado Coração de Jesus do Porto, para a doença por 

Coronavírus (COVID-19). Este plano contém sete componentes: (i) coordenação do 

plano e das ações, (ii) prevenção da infeção, (iii) medidas de redução do risco de 

contágio, (iv) plano de higienização, (v) reação em caso de suspeita de infeção e 

isolamento, (vi) ação em caso de isolamento preventivo de algum membro da 

comunidade educativa e (vii) ação em caso de ausência de um número significativo de 

colaboradores docentes e/ou não docentes. 

 

Este plano foi desenvolvido com base nas orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) 

e na melhor evidência científica disponível até ao momento. Os alunos e pessoal 

docente e não docente do Colégio foram informados, através dos meios mais 

adequados (salas de aula e página web), sobre a doença por coronavírus (COVID-19) e 

sobre as formas de evitar a transmissão. 

 

O Colégio está comprometido com a proteção da saúde e a segurança dos seus alunos 

e colaboradores, tendo também um papel importante a desempenhar na limitação do 

impacto negativo deste surto na comunidade. 

 

O plano será revisto e atualizado sempre que se verificar necessidade, nomeadamente 
pela existência de novas recomendações ou imposições por parte das autoridades 
competentes. 
 
 

1.COORDENAÇÃO DO PLANO E DAS AÇÕES 
 

1. A coordenação do plano de contingência é responsabilidade de Isabel Alves, diretora 

pedagógica que poderá ser contactada em qualquer momento por email ou telefone 

(isabelalves@colegioescravas.net/22 507 37 10/91 795 56 40). Em caso de ausência é 

substituída pela Irmã Rita Cortez, representante da Entidade Titular do colégio 

(ritacortez@colegioescravas.net/ 91 116 95 86). 

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

coordenadora que é quem fará a articulação que se mostrar necessária com as 

autoridades (serviços de saúde, Direção-Geral da Saúde, Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares e Segurança Social) e com os encarregados de educação. 

 

 

mailto:isabelalves@colegioescravas.net
https://www.google.com/search?q=col%C3%A9gio+das+escravas+do+sagrado+cora%C3%A7%C3%A3o+de+jesus&rlz=1C1CHBD_pt-PTPT885PT885&oq=col%C3%A9gio+das+&aqs=chrome.1.69i57j35i39j0l3j69i61l3.4903j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:ritacortez@colegioescravas.net
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3. Qualquer dúvida quanto ao plano de contingência por parte de qualquer membro da 

comunidade educativa deverá ser esclarecida junto da coordenadora. 

4. A coordenadora é apoiada nas suas funções pela irmã Rita Cortez, representante da 

Entidade Titular.  

5. Rita Silva, Isabel Figueiredo e Tiago Tavares são os responsáveis pelo plano junto de 

todo o pessoal docente e alunos. A Irmã Marta Pedroso, administradora do Colégio, é 

a responsável pelo plano junto de todo o pessoal não docente. 

6. Cada líder intermédio (serviços administrativos, cantina, serviços de limpeza) é 

responsável por garantir que as pessoas da sua equipa cumprem as medidas de 

higiene e outras definidas no plano. 

 
2. PREVENÇÃO DA INFEÇÃO  
 

Para melhor compreender as medidas deste plano, reproduzimos a informação da DGS 

sobre a transmissão deste vírus (orientação 006/2020 de 26/02/2020): 

 

COVID-19 pode transmitir-se por:  

− Gotículas respiratórias;  

− Contacto direto com secreções infetadas;  

− Via aérea (aerossóis inferiores a 5 micra), em procedimentos terapêuticos que os 

produzem.  

 

O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no 

conhecimento sobre os primeiros casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do 

mesmo subgénero. A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que 

esta ocorre durante uma exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da 

disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada tosse, 

espirra ou fala , as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de 

pessoas que estão próximas. O contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o 

novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular 

(boca, nariz ou olhos), pode conduzir à transmissão da infeção . Até à data não existe 

vacina ou tratamento específico para esta infeção . As medidas preventivas no âmbito 

da COVID-19 a instituir pela empresa deverão ter em conta as vias de transmissão 

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

contaminados). 
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Consequentemente, é obrigatório para todos os membros da comunidade educativa e 

visitantes do Colégio: 

 

1. Não entrar no espaço escolar com sintomas de qualquer doença; 

2. Cumprir os horários de entrada e de saída definidos pelo estabelecimento, 

para evitar o cruzamento de grupos de alunos que não sejam do mesmo ciclo 

e de pessoal docente e não docente afeto a diferentes ciclos e serviços; 

3. Entrar no espaço escolar apenas no horário definido para as suas atividades 

letivas/profissionais e sair logo após o término destas, de modo a que a 

permanência no Colégio seja reduzida ao necessário; 

4. À chegada e saída do Colégio, os alunos devem ser entregues/recebidos 

individualmente pelo seu encarregado de educação, ou pessoa por ele 

designada, à porta do estabelecimento;  

5. Uso de máscara no acesso e permanência no Colégio para todos os adultos e 

alunos a partir do 2.º ciclo; 

6. De acordo com a informação 009/2020 a Delegação de Saúde Pública 

recomenda o uso de máscara cirúrgica a todos os profissionais; 

7. Higienizar as mãos à entrada e à saída do recinto escolar, com solução 

antisséptica de base alcoólica (SABA); 

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

espaço escolar;  

9. Cumprir as regras de etiqueta respiratória; 

10. Não partilhar objetos pessoais e comida; 

11. Manter o distanciamento físico de cerca de 1,5 m; 

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

13. Utilizar os circuitos de entrada e saída da sala de aula e de deslocação que 

foram definidos para cada grupo de pessoas; 

14. Não frequentar os espaços escolares que estão vedados por não serem 

necessários à atividade letiva; 

15. Dentro da sala de aula, respeitar o distanciamento físico mínimo de, pelo 

menos, 1 metro;  

16. Não será autorizado que as crianças e alunos levem brinquedos ou outros 

objetos não necessários de casa para o Colégio; 

17. Se tiver qualquer sintoma ou sinal de doença estando dentro do espaço 

escolar ou a participar em atividade do Colégio no exterior, contactar 

imediatamente a coordenadora do plano, Isabel Alves, através do telefone do 

Colégio  22 507 37 10. 

 

 

https://www.google.com/search?q=col%C3%A9gio+das+escravas+do+sagrado+cora%C3%A7%C3%A3o+de+jesus&rlz=1C1CHBD_pt-PTPT885PT885&oq=col%C3%A9gio+das+&aqs=chrome.1.69i57j35i39j0l3j69i61l3.4903j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Não será autorizado a entrar no Colégio: 

a) quem manifestar sintomas ou sinal de qualquer doença; 

b) quem não estiver a utilizar máscara; 

c) visitantes ou pessoas que não pertençam à comunidade educativa do Colégio  

d) a entrada dos pais e EE só será autorizada em circunstâncias excecionais. 

 

 
3. MEDIDAS DE REDUÇÃO DO RISCO DE CONTÁGIO 

1. Acesso ao Colégio por locais diferentes, consoante os ciclos;  

2. Desfasamento de horários de entrada e saída, de almoço e bar; 

3. Alunos organizados por grupos; 

4. Circuitos internos diferenciados por grupos; 

5. Aulas de cada turma na mesma sala, sempre que possível, com lugares fixos por 

aluno e com o distanciamento físico entre alunos e alunos/docentes de, pelo 

menos, 1 metro, sem comprometer o normal funcionamento das atividades 

letivas; 

6. Ventilação e arejamento das salas e corredores; 

7. Acesso às salas de aula limitado apenas aos profissionais afetos à mesma; 

8. Recreios organizados por grupos, em zonas específicas; 

9. Casas de banho alocadas por grupos, para uso exclusivo dos mesmos; 

10. Privilégio da via digital para procedimentos administrativos; 

11. Privilégio da via digital e telefónica para contactos e reuniões com 

encarregados de educação. 

12. No Pré-escolar, existência de um catre (colchão) e roupa de cama por criança; 

13. Os catres (colchões) estão separados, de forma a assegurar o máximo de 

distanciamento físico possível, mantendo as posições dos pés e das cabeças das 

crianças alternadas; 

14. Relativamente às aulas de Educação Física é cumprido o disposto nas 

Orientações para a realização em regime presencial das aulas práticas de 

educação física (DGS e DGE) 



 

6 
 

15. A higienização do estabelecimento é feita de acordo com a Orientação 

014/2020 de 21/03/2020 da DGS, incluindo brinquedos, puxadores, corrimãos, 

botões e acessórios em instalações sanitárias, teclados de computador e 

mesas.  

 

 

4. PLANO DE HIGIENIZAÇÃO 
 

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

014/2020 de 21/03/2020 e o Referencial das escolas de 4 de setembro de 2020; 

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

profissionais envolvidos; 

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

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

em condições de segurança, como se proteger durante a realização do seu trabalho 

e como garantir uma boa ventilação dos espaços durante a limpeza e desinfeção. 

 

5. REAÇÃO EM CASO DE SUSPEITA DE INFEÇÃO  
 

“As pessoas que desenvolvam quadro respiratório agudo com tosse (de novo ou 

agravamento da tosse habitual), ou febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / 

dificuldade respiratória, são consideradas suspeitas de COVID-19.” (Norma 004/2020 

de 23/03/2020 atualizada a 31/08/2020) 

1. Em caso de suspeita de infeção do próprio ou de terceiro, todos os membros da 

comunidade educativa têm o dever de contactar imediatamente a 

coordenadora do plano, Isabel Alves; 

2. Verificando a coordenadora do plano a relevância da suspeita, a pessoa será 

dirigida à respetiva sala de isolamento (pré e 1ºciclo; 2º ciclo ou 3º ciclo); 

3. Caso se trate de um aluno é acompanhado por um adulto (devidamente 

equipado de acordo com a norma 004/2020 atualizada a 31/08/2020), para a 

respetiva sala de isolamento, através de circuitos próprios; 
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4. Ao dirigir-se (ser dirigido no caso de aluno) para a sala de isolamento, a pessoa 

não pode tocar em quaisquer superfícies nem interagir com terceiros; 

5. Tratando-se de um aluno, a coordenadora do plano comunica de imediato ao 

encarregado de educação, que deve dirigir-se ao Colégio, à respetiva área de 

isolamento (pré e 1ºciclo; 2º ciclo ou 3º ciclo) e daí contactar o SNS 24 seguindo 

as indicações que lhe forem dadas; 

6. Caso seja confirmado o caso, o Colégio desenvolverá as medidas definidas pelas 

autoridades de saúde. 

7. Para garantir a serenidade da comunidade educativa, a coordenadora do plano 

informará se o caso foi confirmado ou infirmado após receber essa informação 

das autoridades de saúde; 

8. Caso o aluno não seja considerado suspeito de COVID-19 pela triagem 

telefónica, o encarregado de educação deve providenciar a ida do aluno para 

casa onde deverá permanecer 24h sem qualquer sintoma de doença; 

9. O encarregado de educação comunicará ao Colégio nas próximas 24h a 

evolução do estado de saúde do seu educando; 

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

infeção é reforçada, bem como a da área de isolamento, de acordo com o 

plano de higienização; 

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

duplo saco, de plástico resistente e guardados durante 24h antes de serem 

colocados no contentor de resíduos urbanos; 

12. Enquanto em uso, é vedado o acesso à sala de isolamento a todas as outras 

pessoas, exceto se a pessoa em isolamento for aluno menor, caso em que 

estará acompanhado por um adulto devidamente formado e protegido.  

 
6. AÇÃO EM CASO DE ISOLAMENTO PREVENTIVO DE ALGUM MEMBRO 

DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

 

1. Em caso de isolamento preventivo de um docente, o modo de 

acompanhamento dos seus alunos será determinado pela direção pedagógica. 
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2. Em caso de isolamento preventivo de um aluno, compete à educadora/ 

professor titular de turma / diretor de turma, em articulação com a 

coordenação pedagógica e o encarregado de educação, definir tarefas a 

desenvolver pelo aluno de modo a diminuir o impacto do isolamento no seu 

percurso escolar. 

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

reorganização do seu serviço, quando não puder ser realizado à distância por 

meios eletrónicos, será determinada pelo seu superior hierárquico. 

 

7. AÇÃO EM CASO DE AUSÊNCIA DE UM NÚMERO SIGNIFICATIVO DE 

COLABORADORES DOCENTES E/OU NÃO DOCENTES  

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

profissionais, a direção avaliará as condições mínimas para a manutenção das 

atividades letivas em regime presencial. 

2. Caso não estejam reunidas as condições mínimas para a manutenção das 

atividades letivas em regime presencial, o Colégio acionará o procedimento de 

transição para os regimes misto ou não presencial, mediante determinação das 

autoridades competentes. 

 

NOTA: O atual PLANO DE CONTINGÊNCIA foi elaborado e é cumprido no estrito 

cumprimento das orientações e normas da DGS e do REFERENCIAL ESCOLAS -  

controlo da transmissão de COVID 19 em contexto escolar 

 

ANEXO 1 - Plano de Higienização 

ANEXO 2 - Procedimentos de prevenção de contágio em ambiente escolar - Aulas de 

Educação Física e Desporto - 2020/2021 

ANEXO 3 - Formulários 

 

CONTACTOS: 

Drª Isabel Alves: 91  795 56 40 

Irmã Rita Cortez,aci: 91 116 95 86 

SNS 24: 808 24 24 24 

AUTORIDADE DE SAÚDE PÚBLICA – ACES Porto Oriental 

usp.porto.oriental@arsnorte.min-saude.pt 

Drª Eduarda Ferreira – 92 559 85 96 


