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Anexos

1. ENQUADRAMENTO
A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que o surto do novo coronavírus – COVID-19 - é um caso de "emergência de
saúde pública internacional", significando que os países em todo o mundo deverão acentuar a vigilância em relação à
propagação do vírus.
As Escolas e outros estabelecimentos de ensino assumem um papel muito importante na prevenção de uma pandemia, pela
possibilidade de contágio e rápida propagação da doença entre os seus alunos e profissionais.
A Direção do Colégio Moderno decidiu adotar um conjunto de medidas de prevenção e contenção da doença, formalizadas no
Plano de Contingência geral de aplicação a todas as secções da Escola.
Todo o pessoal docente e não docente deve proceder à leitura atenta do referido Plano de Contingência, disponível junto do
Coordenador dos Serviços de Apoio e Recursos (Dr. João Aguiar), e dos Coordenadores de cada Secção e de Ano
A Coordenadora do Plano, Dra. Isabel Soares, bem como os Coordenadores de cada Secção e de Ano prestarão todos os
esclarecimentos e indicações aos Professores e Encarregados de Educação para a correta aplicação do plano, em estreita
articulação com as indicações das Autoridades de Saúde competentes.
A coordenação e a monitorização da atuação do pessoal não docente serão asseguradas pelo Coordenador dos Serviços de
Apoio e Recursos, em estreita articulação com a Coordenadora do Plano de Contingência e com as Vice-Coordenadoras do
Plano de Contingência, Dra. Margarida Duarte, Enfª Nilda Caldeira e Dra. Rute Lemos.
Qualquer dúvida quanto ao plano de contingência por parte de qualquer membro da comunidade educativa poderá ser
esclarecida junto da Coordenadora do Plano, Dra. Isabel Soares, que poderá ser contactada através do e-mail
direcao@colegiomoderno.pt.
O presente plano sofrerá as atualizações necessárias, tendo em conta as recomendações da Direção-Geral de Saúde (DGS).

2.

DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO
A definição de caso suspeito é, segundo a Orientação n.º02A/2020 atualizada em 09/03/2020:

3.

TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO

Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se:
-Por gotículas respiratórias;
-Pelo contato direto com secreções infeciosas;
-Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem.
- Foi confirmada a transmissão de pessoa para pessoa, supondo-se que ocorrerá 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.
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-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, igualmente, conduzir à transmissão da infeção. Até à data não existe vacina ou tratamento específico para esta
infeção, pelo que deverão ser reforçadas as medidas gerais de higiene e etiqueta respiratória, por forma a tentar evitar a propagação da
doença.

Reforço das Medidas Gerais e de Etiqueta Respiratória
Todos os alunos, pessoal docente e não docente do Colégio Moderno deverão reforçar as medidas gerais de higiene e etiqueta
respiratória:
- Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 segundos (se estes não
estiverem disponíveis utilizar um desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 70% de álcool, cobrindo todas as superfícies
das mãos e esfregando-as até ficarem secas; contudo, o sabão e água devem ser usados preferencialmente se as mãos
estiverem visivelmente sujas);
- Reforçar a lavagem das mãos antes e após a preparação de alimentos, após o uso da casa de banho e sempre que as mãos lhe
pareçam sujas;
- Em alternativa, para higiene das mãos, poderá também ser utilizada uma solução à base de álcool;
- Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;
- Deitar os lenços usados num caixote do lixo e seguidamente, lavar as mãos;
- Deverá tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
- Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções respiratórias.
Utilização de máscara cirúrgica
Em caso de necessidade de utilização de máscara cirúrgica, deverá ser feita a higienização das mãos antes de colocar e após
remover a máscara. Deverá verificar-se que a máscara se encontra bem ajustada (ajustamento da máscara à face, de modo a
permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais da face. Em homens com barba, poderá ser feita uma adaptação a esta
medida - máscara cirúrgica complementada com um lenço de papel). Sempre que a máscara se encontrar húmida, deverá ser
substituída por outra.
Na assistência a um caso suspeito, a máscara deve ser colocada pela própria pessoa doente.
Reforço de higienização e desinfeção
É reforçada a higienização com detergente desengordurante, seguido de desinfetante, de objetos e superfícies mais
manuseadas.
Viagens
As viagens devem ser restringidas ao estritamente essencial, especialmente para as zonas afetadas, indicadas pela OMS. Caso a
deslocação seja considerada imprescindível, a marcação de viagem e alojamento deve ser feita com possibilidade de alteração da
data ou cancelamento, sempre que possível.
De acordo com a informação da DGS nº 005/2020, de 27 de fevereiro, “às crianças, jovens e adultos que regressem de uma área
com transmissão comunitária ativa do novo coronavírus, como o Norte de Itália, China, Coreia do Sul, Singapura, Japão ou Irão, a
Direção-Geral da Saúde informa que à data, seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), não existe
recomendação para evicção escolar ou profissional, ou necessidade de isolamento”
No entanto, aconselha-se, nos próximos 14 dias:
• Estar atento ao aparecimento de febre, tosse ou dificuldade respiratória;
• Medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar os valores;
• Verificar se alguma das pessoas com quem convive de perto, desenvolvem sintomas (febre, tosse ou dificuldade respiratória);
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• Caso apareça algum dos sintomas referidos (no próprio ou nos seus conviventes), não se deslocar de imediato aos serviços de
saúde;
• Telefonar antes para o SNS24 (808 24 24 24) e seguir as suas orientações
Outros procedimentos gerais
Caso a Direção-Geral da Saúde venha a recomendar outros procedimentos, os mesmos serão incorporados no presente Plano de
Contingência, implementados e divulgados junto da comunidade educativa.
Informações e Esclarecimentos e respetivas atualizações
A Direção-Geral de Saúde criou especificamente um microsite sobre a COVID-19 em https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx,
onde pode ser consultada toda a informação sobre a doença, nomeadamente os documentos oficiais, as áreas afetadas e a
evolução da situação em Portugal.

4. PROCEDIMENTOS FACE A UM POSSÍVEL CASO DE INFEÇÃO
4.1.Áreas de “isolamento”
A colocação de um aluno, professor ou trabalhador numa área de “isolamento” visa impedir que outros membros das várias
Secções do Colégio possam ser expostos e infetados, tendo como principal objetivo evitar a propagação da doença
transmissível.
Um aluno que apresente febre ou outros sintomas da doença em contexto escolar, será encaminhado para as salas de
isolamento do Colégio e acompanhado e vigiado por um adulto capacitado, que contactará os Pais ou Encarregados de
Educação, e procederá de acordo com as orientações da DGS, devendo os alunos cumprir as indicações do adulto que os
acompanha
As áreas de “isolamento” estão definidas para as diferentes secções da Escola, e serão equipadas de acordo com as Orientações
das Autoridades de Saúde e DGS, nomeadamente com:
- Contentor de resíduos adequado
- Solução antisséptica de base alcoólica – SABA
- Toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas, óculos de proteção, luvas descartáveis e termómetro
- Águas e alimentos não perecíveis
Caso algum elemento do Colégio Moderno venha a ser encaminhado para estas salas, os WC’s mais próximos serão encerrados
para utilização exclusiva do aluno, professor ou trabalhador com sintomas/caso suspeito.

4.2. Procedimentos específicos
Em caso de um aluno, professor ou trabalhador com sintomas na Escola e ligação epidemiológica (compatíveis com a definição
de caso suspeito de COVID-19), deve ser contactada, telefonicamente, a Equipa Operativa respetiva que atuará de acordo com as
indicações da Coordenadora do Plano que providenciará para que sejam cumpridos os procedimentos específicos em caso de suspeita
de infeção por COVID-19, nomeadamente:
1)

Que sejam entregues quer aos elementos da Equipa Operativa que acompanharão o doente até à sala de
isolamento, quer aos alunos ou trabalhadores doentes luvas descartáveis, máscaras e outro material de
proteção, devendo, se possível a pessoa doente (adulto), colocá-los em si própria.

2)

Sempre que possível, deverá assegurar-se a distância de segurança (superior a 1 metro) da pessoa
doente.

3)

Nas situações necessárias (ex. dificuldade de locomoção da pessoa doente), a Coordenadora do Plano
(ou elementos da Equipa Operativa) acionam uma equipa de primeiros socorros para que seja
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prestada a assistência adequada à pessoa doente até à área de “isolamento”, colocando, igualmente,
todos os elementos que prestam assistência à pessoa doente, o material de proteção necessário,
para além do cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção quanto à higiene das
mãos, após contacto com a pessoa doente;
4)

A pessoa doente deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir. A máscara
deve ser colocada pela própria pessoa doente. Deve ser verificado se a máscara se encontra bem
ajustada (ajustamento da máscara à face, de modo a permitir a oclusão completa do nariz, boca e
áreas laterais da face.
Em homens com barba, poderá ser feita uma adaptação a esta medida - máscara cirúrgica
complementada com um lenço de papel). Sempre que a máscara estiver húmida, a pessoa doente
deve substituí-la por outra.

5) Já com a pessoa doente (caso suspeito) na área de “isolamento”, a Coordenadora do Plano contacta o
SNS 24 (808 24 24 24) e no caso de alunos, os respetivos Pais e/ou Encarregados de Educação.
6)
7)
8)

9)
10)

5.

Em caso suspeito não validado, este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define os
procedimentos habituais e adequados à situação clínica do aluno ou trabalhador.
Em caso suspeito validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde Regional, iniciando-se a
investigação epidemiológica e a gestão de contactos.
A pessoa doente deve permanecer na área de “isolamento” (com máscara cirúrgica, desde que a sua
condição clínica o permita), até à chegada da equipa do INEM, ativada pela DGS, que assegura o
transporte para o Hospital de referência, onde serão colhidas as amostras biológicas para testes
laboratoriais;
O acesso de outras pessoas à área de “isolamento” fica interditado (exceto aos trabalhadores
designados para prestar assistência);
Seguem-se todas as indicações das autoridades competentes.

PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO VALIDADO

A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua vez informa a Autoridade de Saúde
Local. A Autoridade de Saúde Local informa a Direção do Colégio Moderno:
- Se o Caso for infirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os procedimentos habituais de limpeza e
desinfeção da área de “isolamento”, sendo desativadas as ulteriores medidas do Plano de Contingência;
- Se o Caso for confirmado, a área de “isolamento” deve ficar interditada até à validação da descontaminação (limpeza e
desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde, devendo ser
implementadas todas as medidas que vierem a ser indicadas pelas autoridades competentes.

6.

EFEITOS QUE A EPIDEMIA PODERÁ CAUSAR NO COLÉGIO MODERNO

No caso de ser decretada pelas autoridades qualquer medida de encerramento de escolas, ou se grande parte dos trabalhadores
docentes e/ou não docentes adoecer, ou não puder comparecer nas instalações do Colégio devido a medidas de isolamento,
suspensão de transportes, entre outras situações possíveis, poderá vir a determinar-se o encerramento parcial ou total das
instalações do Colégio Moderno.
Em caso de necessidade de encerramento de qualquer secção do Colégio, será enviada informação aos respetivos Encarregados
de Educação, e a Direção Pedagógica procederá à avaliação do impacto do não cumprimento do calendário escolar e tentarão
equacionar-se medidas de mitigação adequadas.
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7.

DEFINIÇÃO DE FUNÇÕES DA EQUIPA OPERATIVA
Todas as Secções: Infantário, Pré-escolar, 1º Ciclo e 2º e 3º Ciclos e Ensino Secundário
Função

Coordenadora
do Plano de
ContingênciaDiretora Executiva e
Pedagógica

Operacionalização


Elaborar o Plano de Contingência do Colégio e os Manuais de
Procedimentos Sectoriais, com a colaboração de elementos
por si designados;



Ativar o plano de ação;



Supervisionar todas as ações previstas no plano de ação da
Equipa Operativa em articulação com as entidades externas;



Definir a estratégia de atuação face ao evoluir da situação;



Desenvolver, manter, implementar, rever e propor alterações
ao Plano, sempre que se justificar e em estreita articulação
com as Autoridades de Saúde;



Identificar e sinalizar à Autoridade de Saúde Local os casos
identificados de doença entre Alunos, Professores e
Funcionários;



Contactar a Linha Saúde 24, quando necessário, ou designar
um elemento da Equipa Operativa para o efeito;



Obter e difundir informação atualizada, emanada pelo
Ministério da Educação, D.G.S. e outras Entidades de Saúde
competentes;



Definir e implementar, em articulação com as ViceCoordenadoras do Plano e Coordenadores de Secção e de
Ano, as medidas de manutenção das atividades letivas nos
casos de absentismo de Alunos e/ou de Professores (tabelas
de substituições, moldes da continuidade do processo de
ensino-aprendizagem com recurso à rede informática, e
outras).



Avaliar o impacto de um eventual não cumprimento do
calendário escolar, no caso do encerramento de qualquer
Secção do Colégio e definir, juntamente com o Conselho
Pedagógico, as respetivas medidas de mitigação.



Dirigir e coordenar o processo de comunicação interna (com os
Coordenadores de Secção e de Ano e o Coordenador dos
Serviços de Apoio e Recursos) e externa (com Pais e
Encarregados de Educação, Autoridades de Saúde Nacionais e
Regionais e o Ministério da Educação)

-Dra. Isabel Soares
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Vice-Coordenadoras do Plano
de Contingência –
Assessoria da Direção –
Dra. Margarida Duarte
Dra. Rute Lemos
Enfermeira EscolarEnf. Nilda Caldeira



Substituir a Coordenadora nas suas funções no âmbito do
Plano de Contingência em vigor, em caso de ausência desta,
em situações definidas (ausência prolongada por motivos
profissionais, doença);



Assessorar a Coordenadora, em todas as atividades referentes à
definição, implementação, desenvolvimento, manutenção e revisão
do Plano de Contingência;



Contactar a Linha Saúde 24, disponibilizada pelo Direcção-Geral da
Saúde, quando necessário;



Elaborar e manter atualizada a estatística de casos detetados
e confirmados da doença entre alunos, pessoal docente e não
docente;



Avaliar e difundir materiais de informação disponibilizados
pela DGS ou outras Autoridades de Saúde competentes, em
articulação com a Coordenadora;



Coadjuvar a Coordenadora do Plano de Contingência na
aplicação do mesmo a todas as Secções do Colégio;



Coordenar e monitorizar a atuação do pessoal não docente,
em estreita articulação com a Coordenadora do Plano;



Afixar os materiais de informação em zonas estratégicas
definidas pela Coordenadora do Plano e/ou Coordenadores de
Ano ou Coordenadoras de Secção e assegurar a sua
manutenção e/ou reposição;
Definir zonas estratégicas e afixar a informação facultada pela
Coordenadora, nas zonas não atribuídas aos Coordenadores
de Ano ou de Secção (zonas de circulação, instalações dos
funcionários);

Equipa Operativa Coordenador de
Serviços de Apoio e
Recursos –
Dr. João Aguiar




Monitorizar toda a documentação informativa afixada nas
instalações escolares e proceder à sua substituição quando
deteriorada ou removida



Efetuar o levantamento de existências, e assegurar e manter
uma reserva estratégica dos bens e produtos de higienização e
proteção, limpeza e primeiros socorros identificados no Plano
de Contingência, segundo as indicações da Coordenadora do
Plano;



Verificar periodicamente as existências de produtos de
higienização, proteção e primeiros socorros das salas de
isolamento e assegurar a sua reposição;



Definir e monitorizar as regras dos serviços de limpeza do
Colégio e de higienização das salas de isolamento, de acordo
com o disposto no Plano de Contingência e as indicações da
Coordenadora (zonas de reforço de higienização,
periodicidade e procedimentos de higienização);



Sinalizar, diariamente, às Vice-Coordenadoras do Plano, os
casos identificados de doença entre o pessoal não-docente;



Estabelecer tabelas de substituição do pessoal não docente e
proceder à sua efetivação ao longo do ano, conforme
evolução da situação e em articulação com a Coordenadora
do Plano (limpeza, transportes, vigilância).

Dr. Áureo Soares
Sra. D. Isabel Costa

8

Secção Infantário

Equipa Operativa –
Coordenadoras do
Infantário –
Dra. Olímpia Soares
Educadora Beatriz Magalhães




Educadora Filipa Knapic

Enfermeira EscolarEnfª Nilda Caldeira
























Coadjuvar a Coordenadora do Plano de Contingência, em
todas as atividades referentes à aplicação do mesmo ao
Infantário;
Coordenar a atuação das Educadores e Auxiliares de Educação,
em estreita articulação com a Coordenadora do Plano;
Promover a divulgação do Plano de Contingência junto das
Educadoras e Auxiliares de Educação do Infantário e
disponibilizar e divulgar informação atualizada, de acordo
com as indicações da Coordenadora do Plano;
Definir os locais de afixação estratégica e afixar os materiais
informativos, sempre que considerado pertinente, e proceder
à sua substituição quando deteriorados ou removidos;
Efetuar o levantamento de existências, e assegurar e manter
uma reserva estratégica dos bens e produtos de higienização,
proteção, limpeza e primeiros socorros identificados no Plano
de Contingência, segundo as indicações da Coordenadora do
Plano;
Verificar periodicamente as existências de produtos de
higienização e primeiros socorros da sala de isolamento e
assegurar a sua reposição;
Definir e monitorizar as regras dos serviços de limpeza do
Infantário e de higienização da sala de isolamento, de acordo
com o disposto no Plano de Contingência e as indicações da
Coordenadora do Plano (zonas de reforço de higienização,
periodicidade e procedimentos de higienização);
Reforçar os planos de higiene em vigor referentes às salas de
aula, zonas de circulação, instalações sanitárias, vestiários,
lavandaria, dispensa, refeitório, cozinha e zonas de
preparação;
Informar e esclarecer dúvidas dos Pais e Encarregados de
Educação, acerca das medidas de prevenção e contenção da
doença, adotadas pelo Colégio e encaminhar para um
atendimento com a Coordenadora do Plano, sempre que se
justificar;
Promover a mobilização e colaboração dos Pais e
Encarregados de Educação para adoção das medidas de
prevenção e contenção da doença, adequadas à faixa etária
dos seus educandos, seguindo as indicações das Autoridades
de Saúde e as regras e medidas adotadas no Colégio neste
âmbito;
Reforçar junto dos Pais e Encarregados de Educação o seu
papel fundamental, conjuntamente com os profissionais do
Colégio, para a adoção destas medidas de exceção sem
alarmismos, no sentido de manter a normalidade das
atividades escolares;
Nos casos de suspeita detetados nas instalações do Colégio,
contactar os Pais ou Encarregados de Educação, para
comparência na Escola, enquanto o aluno é encaminhado
para sala de isolamento;
Garantir o acompanhamento em permanência do aluno que
se encontra na sala de isolamento;
Contactar a Linha Saúde 24, disponibilizada pelo DirecçãoGeral da Saúde, quando necessário, de acordo com
indicações da Coordenadora ou Vice-Coordenadoras do Plano
de Contingência;
Registar todos os casos suspeitos e detetados no Colégio,
bem como os sinalizados pelos Pais e Encarregados de
Educação, relativos ao Infantário;
Sinalizar, diariamente, às Vice-Coordenadoras do Plano de
Contingência, todos os casos confirmados da doença no
Colégio e/ou sinalizados pelos Pais e Encarregados de
Educação, relativos ao Infantário;
Estabelecer, em estreita articulação com a Coordenadora do
Plano, o regime de substituições de Educadores, nos casos de
absentismo devido a COVID-19
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Infantário (continuação)

Equipa Operativa



Atuar de acordo com as indicações da Coordenadora do Plano e
das Coordenadoras da Secção;

Enfª Nilda Caldeira



Encaminhar os alunos com suspeita de doença à sala de Isolamento;

-Auxiliares de Educação –



Efetuar os procedimentos de proteção e higiene ;

Augusta Túbal
Jane Brito
Sandra Nicolau



Permanecer sempre junto do aluno, durante o tempo que ficar
na sala de isolamento, de acordo com as indicações da
Coordenadora da Secção, da Coordenadora do Plano, e das
Autoridades de Saúde

Enfermeira Escolar –
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Secção Pré-escolar

Equipa
Operativa
–
Coordenadora
da Secção Préescolar –
Educadora Maria
João Menezes






Educadora Ana Neto
e
Educadora Joana Duarte



















Equipa Operativa

Coadjuvar a Coordenadora do Plano de Contingência, em todas
as atividades referentes à aplicação do mesmo à Secção Préescolar;
Coordenar a atuação dos Educadores e Auxiliares de Educação,
em estreita articulação com a Coordenadora do Plano;
Promover a divulgação do Plano de Contingência junto dos
Educadores e Auxiliares de Educação;
Disponibilizar e divulgar informação atualizada aos Educadores
e Auxiliares de Educação, de acordo com as indicações da
Coordenadora do Plano;
Definir os locais de afixação estratégica e afixar os materiais
informativos, sempre que considerado pertinente, segundo as
indicações da Coordenadora do Plano;
Monitorizar toda a documentação informativa afixada nas
instalações escolares e proceder à sua substituição quando
deteriorada ou removida;
Informar e esclarecer dúvidas dos Pais e Encarregados de
Educação, acerca das medidas de prevenção e contenção da
COVID-19 adotadas pelo Colégio, aconselhar a consulta do
plano de Contingência e encaminhar para um atendimento com
a Coordenadora do Plano, sempre que se justificar;
Promover a mobilização e colaboração dos Pais e Encarregados
de Educação na sensibilização dos seus educandos para adoção
e reforço de medidas de higiene pessoal, etiqueta respiratória e
do ambiente escolar, seguindo as indicações das Autoridades de
Saúde, e para a participação efetiva na prevenção e contenção
da doença, seguindo as regras e medidas adotadas no Colégio
neste âmbito;
Reforçar junto dos Pais e Encarregados de Educação o seu papel
fundamental, conjuntamente com os profissionais do Colégio,
para a adoção destas medidas de exceção, sem alarmismos e
tranquilizando os seus educandos, no sentido de manter a
normalidade das atividades escolares;
Nos casos de suspeita detetados nas instalações do Colégio,
contactar os Pais ou Encarregados de Educação, para
comparência na Escola, enquanto o aluno é encaminhado para
sala de isolamento pelo adulto responsável;
Garantir o acompanhamento em permanência do aluno
enquanto se encontra na sala de isolamento;
Contactar a Linha Saúde 24, disponibilizada pelo Direcção-Geral
da Saúde, quando necessário, de acordo com indicações da
Coordenadora ou Vice-Coordenadoras do Plano de
Contingência;
Definir e monitorizar as regras dos serviços de limpeza da
Secção Pré-escolar e de higienização das salas de isolamento,
de acordo com o disposto no Plano de Contingência e as
indicações da Coordenadora do Plano (zonas de reforço de
higienização, periodicidade e procedimentos de higienização);
Efetuar o levantamento de existências, e assegurar e manter
uma reserva estratégica dos bens e produtos de higienização,
proteção, limpeza e primeiros socorros identificados no Plano
de Contingência, segundo as indicações da Coordenadora do
Plano;
Verificar periodicamente as existências de produtos de
higienização, proteção e primeiros socorros das salas de
isolamento e assegurar a sua reposição;



Atuar de acordo com as indicações da Coordenadora do Plano e
da Coordenadora da Secção Pré-escolar;

Enfª Nilda Caldeira



Encaminhar os alunos com suspeita de doença à sala de Isolamento;

-Auxiliares de Educação –
Cristina Graça
Cristina Martins
Elisabete Fernandes
Mª da Conceição Domingues
Mª João Reynaud



Efetuar os procedimentos de proteção e higiene ;



Permanecer sempre junto do aluno, durante o tempo que ficar
na sala de isolamento, de acordo com as indicações da
Coordenadora da Secção, da Coordenadora do Plano, e das
Autoridades de Saúde

Enfermeira Escolar –
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Secção 1º Ciclo

Equipa Operativa –
Coordenadoras de Secção –
Prof.ª Maria Eugénia Melo
Gomes e Prof.ª Maria Amélia
Faria Alves



Coadjuvar a Coordenadora do Plano de Contingência, em todas
as atividades referentes à aplicação do mesmo à Secção 1º Ciclo;



Coordenar a atuação do pessoal docente em estreita articulação
com a Coordenadora do Plano;



Promover a divulgação do Plano de Contingência junto dos
Professores e Auxiliares de Educação;



Definir os locais de afixação estratégica e afixar os materiais
informativos, no início do ano e sempre que considerado
pertinente, segundo indicações da Coordenadora do Plano;



Informar e esclarecer dúvidas dos Pais e Encarregados de
Educação, acerca das medidas de prevenção e contenção da
doença pelo Colégio, e encaminhar para um atendimento com a
Coordenadora do Plano, sempre que se justificar;



Promover a mobilização e colaboração dos Pais e Encarregados
de Educação na sensibilização dos seus educandos para adoção
de medidas de higiene pessoal, etiqueta respiratória e do
ambiente escolar, seguindo as indicações das Autoridades de
Saúde, e para a participação efetiva na prevenção e controlo da
doença, seguindo as regras e medidas adotadas no Colégio
neste âmbito;



Reforçar junto dos Pais e Encarregados de Educação o seu papel
fundamental, conjuntamente com os profissionais do Colégio,
para a adoção destas medidas de exceção, sem alarmismos e
tranquilizando os seus educandos, no sentido de manter a
normalidade do processo de ensino-aprendizagem;



Disponibilizar e divulgar informação atualizada aos Professores e
Auxiliares de Educação, de acordo com as indicações da
Coordenadora do Plano;



Nos casos de suspeita detetados nas instalações do Colégio,
contactar os Pais ou Encarregados de Educação, para
comparência na Escola, enquanto o aluno é encaminhado para
sala de isolamento pelo adulto responsável;



Informar os Pais e Encarregados de Educação de que deverão
atuar de acordo com as indicações obtidas junto da Linha Saúde
24 e do Pediatra assistente da criança, sendo necessária uma
declaração médica de alta clínica no regresso ao Colégio;



Sensibilizar os Pais e Encarregados de Educação para a
necessidade de informação ao Colégio dos casos confirmados de
doença (detetados na Escola ou em contexto extra-escolar), que
têm de ser obrigatoriamente sinalizados pela Coordenadora do
Plano à Autoridade de Saúde Local;



Registar todos os casos suspeitos e detetados no Colégio, bem
como os sinalizados pelos Pais e Encarregados de Educação;



Sinalizar, diariamente, às Vice-Coordenadoras do Plano de
Contingência, todos os casos confirmados da doença no Colégio
e/ou sinalizados pelos Pais e Encarregados de Educação,
relativos à Secção Primária;



Estabelecer, em estreita articulação com a Coordenadora do
Plano, as tabelas de substituições de Professores, nos casos de
absentismo devido a COVID-19;

Professora Rita Carmo
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1º Ciclo (continuação)
Equipa Operativa –



Atuar de acordo com as indicações da Coordenadora do Plano e
das Coordenadoras da Secção do 1º Ciclo;



Encaminhar, de acordo com as orientações das Coordenadoras os
alunos com suspeita de COVID-19 às salas de Isolamento;



Efetuar os procedimentos de proteção e higiene previstos para a sala de
isolamento;



Permanecer sempre junto do aluno, durante o tempo que ficar na sala
de isolamento e seguir as indicações das Coordenadora da Secção, da
Coordenadora do Plano, e das Autoridades de Saúde

Enfermeira EscolarEnfª Nilda Caldeira
Auxiliares de Educação –
Anabela Dias
Fernanda Pinto
Madalena Moutinho
Marta Cardoso
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Secção 2º e 3º Ciclos e Ensino
Secundário



Coadjuvar a Coordenadora do Plano de Contingência, em todas as
atividades referentes à aplicação do mesmo à Secção do 2º e 3º
Ciclos e Ensino Secundário;



Coordenar a atuação do pessoal docente dos respetivos níveis de
ensino em estreita articulação com a Coordenadora do Plano;



Promover a divulgação do Plano de Contingência junto dos
Professores dos respetivos níveis de Coordenação;



Definir os locais de afixação estratégica e afixar os materiais
informativos nos locais diretamente associados às atividades
letivas (salas de aula, laboratórios, ateliers, ginásio), sempre que
considerado pertinente, segundo indicações da Coordenadora do
Plano;



Informar e esclarecer dúvidas dos Pais e Encarregados de
Educação, no âmbito da respetiva Coordenação de ano/s, acerca
das medidas gerais e específicas de prevenção e contenção da
COVID-19 adotadas pelo Colégio, e encaminhar para um
atendimento com a Coordenadora do Plano, sempre que se
justificar;



Promover a mobilização e colaboração dos Pais e Encarregados de
Educação na sensibilização dos seus educandos para adoção de
medidas de higiene pessoal e do ambiente escolar, seguindo as
indicações das Autoridades de Saúde, e para a participação efetiva
na prevenção e controlo da doença, seguindo as regras e medidas
adotadas no Colégio neste âmbito;



Reforçar junto dos Pais e Encarregados de Educação o seu papel
fundamental, conjuntamente com os profissionais do Colégio,
para a adoção destas medidas de exceção, sem alarmismos e
tranquilizando os seus educandos, no sentido de manter a
normalidade do processo de ensino-aprendizagem;



Reforçar junto dos Pais e Encarregados de Educação as diretivas
da Direcção-Geral de Saúde da impossibilidade de
admissão/permanência na Escola de alunos com febre e/ ou que
satisfaçam os critérios clínicos e/ou epidemiológicos definidos
pela DGS, para sua própria proteção e da restante comunidade
escolar;



Atualizar os contactos dos Pais e Encarregados de Educação (e
outros contactos que os Pais considerem pertinentes) de todos os
alunos do/s respetivo/s ano/s de Coordenação, que permitam a
comparência rápida ao Colégio, sempre que seja necessário (casos
detetados);



Disponibilizar e divulgar informação atualizada aos Professores
do/s seu/s anos de Coordenação, de acordo com as indicações da
Coordenadora do Plano;



Nos casos de suspeita detetados nas instalações do Colégio,
contactar os Pais ou Encarregados de Educação, em conjunto com
o Secretariado da Coordenadora, para comparência na Escola,
enquanto o aluno é encaminhado para sala de isolamento pelo
adulto responsável;



Registar todos os casos suspeitos e detetados no Colégio, bem
como os sinalizados pelos Pais e Encarregados de Educação,
relativos ao/s respetivo/s ano/s de Coordenação;



Sensibilizar os Pais e Encarregados de Educação para a
necessidade de sinalização ao Colégio dos casos confirmados de
alunos com a COVID-19 (detetados na Escola ou em contexto
extra-escolar), que têm de ser obrigatoriamente sinalizados pela
Coordenadora do Plano à Autoridade de Saúde Local;



Sinalizar, diariamente, às Vice-Coordenadoras do Plano de
Contingência, todos os casos suspeitos e detetados da doença no
Colégio e/ou sinalizados pelos Pais e Encarregados de Educação,
relativos ao/s respetivo/s ano/s de Coordenação;

Equipa Operativa –
Coordenadores de Ano –
Dra. Celina Reduto
Dra. Cláudia Martinho
Dra. Cristele Rodrigues
Dra. Daniela Miranda
Dra. Helena Patrício
Dra. Jacinto Pereira
Dra. Liseta Santos
Dr. Mário Melo
Dra. Sofia Pinto
Dra. Teresa Brito
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A Coordenadora do 9º ano ( Dra. Helena Patrício) estabelece, em
articulação com a Coordenadora do Plano, as tabelas de
substituições de Professores, nos casos de absentismo devido à
COVID-19



Atuar de acordo com as indicações da Coordenadora do Plano;



Efetuar o acompanhamento, nas instalações escolares, dos
alunos com suspeita de doença por COVID-19, procedendo
segundo o estabelecido no Plano de Contingência e no presente
Manual de Procedimentos;



Efetuar os procedimentos de proteção pessoal e dirigir-se às salas de
aula, ginásios, campos ou outros locais em que seja sinalizado um
aluno com suspeita de doença pelo novo coronavírus, e acompanhá-lo
à sala de Isolamento;



Efetuar os procedimentos de proteção previstos para a sala de
isolamento, e informar a Coordenadora de Ano e/ou o Secretariado
da Direção, para que convoquem os Pais ou Encarregados de
Educação ao Colégio ;



Permanecer junto do aluno, durante o tempo que ficar na sala de
isolamento e seguir as indicações da Coordenadora do Plano e das
Autoridades de Saúde

Equipa Operativa –

Enfermeira Escolar- Enfª. Nilda
Caldeira
Auxiliares de Educação –
Anabela Pinto
António Costa
Myroslava Potyatynnyk
Sandra Varandas
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8. OUTRAS INDICAÇÕES PARA PESSOAL DOCENTE/NÃO DOCENTE, ALUNOS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
9.1. Indicações para os Professores/Educadores e Pessoal Não Docente
- Os Professores e trabalhadores não docentes deverão disponibilizar-se para ações de esclarecimento ou outras
reuniões convocadas pela Coordenadora do Plano, se assim o entender, face à evolução da situação, em articulação
com as Autoridades de Saúde competentes;
- As medidas de higiene pessoal e do ambiente escolar adotadas pelo Colégio de acordo com as indicações da DireçãoGeral de Saúde, devem ser interiorizadas e mantidas por todos, durante a vigência do Plano de Contingência;
- Os Professores e trabalhadores não docentes deverão assumir uma postura ativa e de exemplo para os alunos,
praticando e levando a cumprir as medidas adotadas pelo Colégio;
- Os espaços destinados a estudantes e trabalhadores devem estar sempre bem ventilados, e com as janelas abertas;
- Os Professores deverão informar os alunos das medidas de prevenção e controlo da COVID-19 adotadas no Colégio, e
sensibilizá-los para a manutenção dos procedimentos ao longo de todo o ano, para sua proteção e da restante
comunidade;
- A transmissão de informação de modo conciso e adequado a cada nível etário, sem alarmismos, bem como a
tranquilização e reforço da confiança dos alunos na equipa educativa, deverá ser a preocupação essencial dos
Professores, enquanto se mantiverem as medidas excecionais de prevenção e controlo da doença;
- As dúvidas e esclarecimentos relativos à aplicação do Plano de Contingência deverão ser clarificados junto da
Coordenadora e Vice- Coordenadoras do Plano;
- No âmbito das atividades escolares, e nas áreas curriculares disciplinares e não disciplinares mais vocacionadas,
deverão prever-se e realizar-se trabalhos relacionados com a prevenção e controlo da COVID-19, o modo mais eficaz de
interiorização destas medidas pelas crianças e jovens;
- Os Professores devem disponibilizar, à respetiva Coordenação de Secção/ Ano, materiais de apoio ao processo de
ensino-aprendizagem, para serem utilizados pelos Professores de substituição em caso de absentismo;
- Nos casos de absentismo devido a COVID-19, é obrigatória a comunicação aos Serviços Administrativos do Colégio; o
regresso ao Colégio está sujeito ao regime geral de admissão descrito no Plano de Contingência, imposto pelas
Autoridades

de

Saúde

competentes

e

aplicável

a

alunos,

pessoal

docente

e

não

docente.
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9.2. Indicações para os Alunos
- Todos os alunos serão responsabilizados pela execução das normas e procedimentos de prevenção e controlo da doença
pelo novo coronavírus COVID-19, em vigor no Colégio, de acordo com as informações que se encontram afixadas em toda
a Escola, e as indicações e esclarecimentos que serão fornecidos pelos Professores;
- O cumprimento de todas as normas, além de corresponder a uma imposição das Autoridades de Saúde para as
Escolas, contribuirá para uma maior eficácia na prevenção e controlo da doença, e portanto para a maior proteção dos
alunos e de toda a comunidade escolar;
- Os alunos, após a informação/formação e verificação dos procedimentos em vigor no Colégio, deverão atuar em
conformidade enquanto se mantiver em vigor o Plano de Contingência e poderão ser alvo de medidas disciplinares por
comportamentos ou atitudes que deliberadamente ponham em risco a restante comunidade escolar;
- Os alunos deverão zelar pela boa conservação dos materiais informativos afixados no Colégio e dos dispositivos de
higiene disponibilizados nas salas de aula e outros espaços escolares, podendo ser alvo de medidas disciplinares por
comportamentos que deliberadamente visem a danificação dos mesmos;
- Um aluno que apresente febre e outros sintomas da doença em contexto escolar, será encaminhado para as salas de
isolamento do Colégio e acompanhado e vigiado por um adulto capacitado, que procederá de acordo com as
orientações da DGS, até à chegada dos Pais ou Encarregados de Educação ao Colégio; nestas situações os alunos
deverão cumprir as indicações do adulto que os acompanha;
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9.3. Indicações para os Encarregados de Educação
- Os Pais e Encarregados de Educação assumem um papel fundamental na sensibilização e promoção de rotinas de
prevenção e controlo da doença pelo novo coronavírus, COVID-19, por parte dos seus educandos, na sua
responsabilização para o cumprimento das medidas adotadas no Colégio e na adoção de atitudes de tranquilização e
transmissão de confiança na equipa educativa aos seus educandos;
- Os Pais e Encarregados de Educação deverão consultar as orientações disponibilizadas pelas Autoridades de Saúde
e/ou pelo Colégio, nomeadamente no microsite da Direção Geral de Saúde ( https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx)
- Os Pais e Encarregados de Educação devem cuidar de manter atualizados os seus contactos de forma a possibilitar
uma comunicação célere e eficaz por parte do Colégio;
- Os Pais e Encarregados de Educação deverão colaborar no cumprimento estrito das normas ditada pelas Autoridades
de Saúde competentes de não admissão nas instalações do Colégio de alunos que apresentem febre e/ou os critérios
clínicos e epidemiológicos definidos e atualizados pelo Centro Europeu e Controlo de Doença Transmissíveis (ECDC), e
emanados pelas Autoridades de Saúde.
- Os Pais e Encarregados de Educação devem comunicar ao Colégio os casos diagnosticados de COVID-19 dos seus
educandos, junto do respetivo Coordenador de Secção/ Ano;
- No caso de suspeita da doença detetada na Escola, o aluno será encaminhado para as salas de isolamento disponíveis
para o efeito, onde serão seguidos os procedimentos estipulados pelas Autoridades de Saúde; o aluno será
acompanhado em permanência até à chegada ao Colégio dos Pais, Encarregado de Educação ou outro adulto designado
pelos mesmos para o efeito;
- Os alunos apenas serão admitidos no Colégio quando tiverem alta clínica, devendo fazer-se acompanhar de uma
declaração médica.
- Nos casos de doença com sintomatologia semelhante à COVID-19 poderá vir a ser exigida uma declaração médica para
readmissão nas instalações do Colégio.

- Todas as dúvidas e esclarecimentos relativos às medidas de controlo e prevenção da doença no Colégio poderão ser
clarificados pelos Coordenadores de Secção/Ano dos seus educandos;
- A Diretora do Colégio encontra-se disponível para o atendimento dos Pais relativamente a todos os assuntos
relacionados com os seus educandos; como Coordenadora do Plano de Contingência da COVID-19, será a responsável
pela atuação dentro do Colégio e articulação com o exterior, encontrando-se disponível para esclarecimento e
informações aos Pais e Encarregados de Educação neste âmbito.
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Anexo I- Lavagem das mãos com água e sabão

Anexo II- Fricção antissética das mãos

Anexo III- Boas práticas de Etiqueta Respiratória

(Apenas para Equipa Operativa)
Anexo IV - Equipamento de Proteção Individual (EPI)
Sequência de colocação de equipamento de proteção individual:
1.Higienizar as mãos;2. Colocar corretamente a máscara;3. Colocar dos óculos;4. Colocar luvas

Sequência para retirar o equipamento de proteção individual:
1.Retirar luvas; 2. Higienizar as mãos; 3.Retirar os óculos; 4. Retirar máscara (sem tocar na parte da
frente); 5. Fricção antissética das mãos.

