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Nota Introdutória 

 

 As escolas e outros estabelecimentos de ensino assumem um papel muito importante na 

prevenção da contaminação pelo novo Coronavírus/COVID-19, uma vez que pelas suas 

características (espaços onde se encontram muitas pessoas em simultâneo, em permanente 

interação, devido às situações de proximidade) são locais que possibilitam o contágio e a 

rápida propagação do vírus entre os seus alunos e profissionais. 

 A Escola Secundária das Laranjeiras adotou um conjunto de medidas de prevenção e 

contenção desta doença, tendo em conta as diretrizes emanadas pela Direção Geral da Saúde, 

Direção Regional da Saúde e Direção Regional da Educação, o que lhe permitiu não só 

conhecer as manifestações da doença, mas também as suas formas de transmissão, de modo 

a, sem alarmismos, adotar as medidas de prevenção mais adequadas. 

 O objetivo do Plano de Contingência é manter a atividade da instituição escolar, em face 

dos possíveis efeitos de eventual epidemia, nomeadamente a ocorrência de casos de COVID-

19 e o absentismo de professores e alunos, auxiliares da ação educativa, outros funcionários 

e respetivas repercussões nas atividades escolares e no ambiente familiar e social de toda a 

comunidade educativa. 

 O Plano de Contingência consiste num conjunto de medidas e ações que deverão ser 

aplicadas oportunamente, de modo articulado, em cada fase da evolução da epidemia. 

 A elaboração do Plano de Contingência é da responsabilidade de cada instituição escolar 

e inicia-se com a análise das possíveis consequências no seu funcionamento, em particular 

nas áreas críticas de atividade, perante diferentes cenários de absentismo e disrupção social. 

 As medidas necessárias, a sua calendarização, bem como as responsabilidades de cada 

pessoa dentro da instituição, devem ser ajustadas aos diferentes cenários de evolução da 

epidemia, a fim de assegurar que cada um sabe o que fazer em situação de crise e o que 

esperar das ações desenvolvidas por si e pelos outros. 

 Assim, a Escola Secundária das Laranjeiras elaborou o seu Plano de Contingência, que 

lhe permitirá enfrentar, de modo concertado, as possíveis consequências de uma 

epidemia/pandemia do COVID-19, em estreita articulação com os pais/encarregados de 

educação, os serviços de saúde e outras estruturas relevantes da comunidade educativa. 
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1. Identificação do coordenador e da equipa operativa 

 

 A coordenação global do Plano de Contingência será assumida pelo Conselho Executivo 

da Escola, devidamente apoiado nas suas atividades por uma equipa operativa e em 

articulação com a Unidade de Saúde de Ilha de S. Miguel, com os pais/encarregados de 

educação dos respetivos alunos e outras entidades. A coordenação global e a equipa operativa 

organizam-se do seguinte modo: 

 

Coordenador: 

Luís Paulo Vieira 

(Presidente do Conselho Executivo da ES das Laranjeiras) 

 

Equipa Operativa: 

José Batista  

(Vice-Presidente do Conselho Executivo) 

Substitui o Coordenador nas suas faltas e impedimentos 

Maria João Oliveira  

(Vice-Presidente do Conselho Executivo) 

Maria José Azevedo  

(Assessor do Conselho Executivo) 

Marisa Toste 

(Coordenadora da Equipa de Saúde Escolar) 

Maria da Apresentação Teves  

(Coordenadora Técnica dos Serviços Administrativos) 

António Araújo  

(Encarregado do Pessoal de Apoio Educativo) 

Aida Martins  

(Coordenadora do PROFIJ) 

André Moura 

(Coordenadora dos Diretores de Turma – 3.ºciclo) 

Bruno Duarte 

(Coordenadora dos Diretores de Turma – Secundário / Profissional | ) 

Bruno Duarte  

(Coordenador de Informática e Telecomunicações) 

Sara Quaresma  

(Coordenadora do Núcleo de Educação Especial) 

Paula Costa  

(Responsável pelo Núcleo de Proteção Civil) 
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2. Definição da cadeia de comando e controlo 

 

 A Cadeia de Comando e Controlo define a liderança e coordenação em situação de 

pandemia. Ela tem autoridade para tomar decisões e atuar em conformidade a todos os níveis 

de intervenção, articulando com as seguintes entidades externas: Unidade de Saúde de Ilha 

de S. Miguel, Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, Câmara Municipal, Proteção Civil e 

Escola Superior de Enfermagem. A seguir, indicam-se os papéis dos responsáveis de cada 

setor que, na ausência dos mesmos, deverão ser desempenhados pelos respetivos substitutos 

sob supervisão do coordenador.  

 O Coordenador do Plano de Contingência é responsável pela apresentação, 

organização, divulgação e implementação do Plano de Contingência. Diligencia no sentido de:  

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

 Organizar e implementar formação ao pessoal docente e não docente; 

 Contatar a linha de Saúde Açores (808 24 60 24), no caso de suspeita de infeção 

pelo novo Coronavírus;  

 Comunicar com a associação de pais da escola e associação de estudantes; 

 Contatar com os encarregados de educação, no caso de suspeita de alunos com 

infeção;  

 Implementar as medidas que o Delegado de Saúde vier a aconselhar;  

 Contatar com a Direção Regional da Educação (DRE), em caso de elevado 

absentismo, e implementação das diretivas emanadas por este organismo, bem 

como fornecimento dos dados relativamente à eventual infeção pelos documentos 

próprios (de acordo com o ponto 11 do despacho nº 2836-A, de 2 de março);  

 Definir medidas alternativas de fornecimento de refeições aos alunos carenciados, 

no caso de encerramento do refeitório e do bufete;  

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

competentes;  

 Coordenar uma reunião diária com a coordenação operacional tendo em vista a 

possibilidade de alteração do cenário pandémico. 

 

  A equipa operacional tem as seguintes funções: 

 

COORDENAÇÃO OPERACIONAL 

 

José Batista, Maria João Oliveira, Maria José Azevedo e Marisa Toste têm como 

responsabilidade garantir o bom funcionamento das medidas de prevenção delineadas no 
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presente Plano de Contingência e será com eles que todos os outros elementos da equipa 

operacional deverão comunicar. 

 

Canal de comunicação: 

 

José Batista – Serviços administrativos (Maria da Apresentação Teves) e assistentes 

operacionais (António Araújo); Proteção Civil (Paula Costa); comunica com Bruno Duarte 

acerca das questões informáticas e telecomunicações; 

 

Maria João Oliveira e Maria José Azevedo – Serviços administrativos (Maria da 

Apresentação Teves), professores e alunos (coordenadora do PROFIJ – Aida Martins, dos 

DT’s – André Moura, Bruno Duarte e do Núcleo de Educação Especial – Ana Dias); 

 

Marisa Toste – Monitoriza a adequabilidade das medidas tendo em conta as informações das 

autoridades sanitárias; mantém contato com o elemento de apoio da Unidade de Saúde de Ilha 

de S. Miguel. 

 

FUNÇÕES DA RESTANTE EQUIPA OPERACIONAL 

 

Coordenadora Técnica (Maria da Apresentação Teves) 

 

 a) Identifica as atividades prioritárias no seu setor e organiza o serviço em conformidade. 

Monitoriza as faltas ao serviço dos funcionários docentes e não docentes e mantém o 

coordenador da equipa operativa informado acerca do número de faltas por motivo de suspeita 

ou infeção pelo Coronavírus (comunica diretamente com José Batista e/ou Maria João 

Oliveira); 

 b) Faz o levantamento dos funcionários com patologias (devidamente comprovadas) que 

possam ver aumentado o risco de consequências de saúde em caso de eventual contágio; 

 c) Gere os recursos humanos do respetivo setor e assegura-se, junto dos diversos 

fornecedores, da continuidade do fornecimento dos géneros alimentares e verifica a existência 

dos planos de contingência dos mesmos; 

 d) Assegura que as empresas de autocarros e o taxista que prestam serviços à escola 

entregam o seu plano de contingência. Devem também garantir meios alternativos de 

transporte e informar da deteção de casos suspeitos nos respetivos meios de transporte. 
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Encarregado do Pessoal de Apoio Educativo (António Araújo)  

  

 a) Gere os recursos humanos do respetivo setor, assegura-se que os funcionários 

cumprem as medidas de higiene definidas no plano, bem como o acompanhamento dos alunos 

à sala de isolamento.  

 b) Faz o levantamento dos assistentes operacionais com patologias (devidamente 

comprovadas) que possam ver aumentado o risco de consequências de saúde em caso de 

eventual contágio (comunica diretamente com José Batista).  

 c) Define os “funcionários acompanhantes” e seus substitutos no caso de eventual 

ausência. 

 

Coordenadora do PROFIJ, Coordenadores de Diretores de Turma (Aida Martins, 

André Moura, Bruno Duarte) e Coordenadora do Núcleo de Educação Especial 

(Ana Dias) 

 

 a) Sensibilizar os diretores de turma para a necessidade de divulgarem as boas práticas 

de higiene e prevenção da contaminação, bem como do princípio de responsabilidade social 

junto dos alunos, pais e encarregados de educação. 

 b) Assegurar que os diretores de turma tomam conhecimento e divulgam o presente plano 

(comunicam diretamente com Maria João Oliveira e Maria José Azevedo). 

 

Responsável pelo Núcleo de Proteção Civil (Paula Costa) 

 

 a) Comunicar eventuais falhas e/ou sugestões de melhoria, sob o ponto de vista da 

proteção civil (comunica diretamente com José Batista). 

 

Informática e Telecomunicações (Bruno Duarte) 

 

 a) Vistoria às condições operacionais das questões relacionadas com as 

telecomunicações, redes informáticas e operacionalidade dos recursos materiais (comunica 

diretamente com Luís Paulo Vieira e/ou José Batista). 

 

NOTA: EM CASO DE AUSÊNCIA DE ALGUM ELEMENTO, SERÁ DESIGNADO O SEU SUBSTITUTO 

PELA COORDENAÇÃO OPERACIONAL. 
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3. Identificação das atividades essenciais e prioritárias 

 

 Na eventual fase pandémica da atividade COVID-19, é previsível que surjam casos de 

profissionais ou alunos doentes, com possível comprometimento da vida da escola devido ao 

absentismo daí decorrente. 

 Perante um cenário de elevado absentismo dos professores ou de outros profissionais, as 

condições mínimas para assegurar o funcionamento da escola, são as seguintes: 

 

Serviços Administrativos – 3 elementos; 

Portaria – 2 elementos; 

Manutenção, limpeza/desinfeção das instalações e apoio às atividades letivas – 6 

elementos; 

PBX – 1 elemento; 

Cumprimento do Plano de Contingência e evacuação da escola – Todos os elementos 

presentes na escola. 

 

       Para a manutenção das atividades consideradas essenciais, será assegurada a entrada 

dos fornecedores de bens ou serviços, como por exemplo, fornecedores de material de higiene 

ou o funcionário dos CTT, após confirmação da existência de planos de contingência das 

empresas referidas. Estes fornecedores de bens ou serviços só poderão entrar na escola 

depois de serem identificados na portaria, desinfetarem as mãos e fazerem uso da máscara. 

 O encerramento da escola será efetuado se determinado pelo Delegado de Saúde, após 

avaliação epidemiológica da situação, e deverão ser efetuadas tarefas de higienização dos 

espaços. Em caso de encerramento, as atividades que necessitam de ser mantidas, se 

possível, são as seguintes: 

 

Equipa Operacional – 5 elementos; 

Serviços Administrativos – 1 elemento; 

Portaria – 1 elemento; 

PBX – 1 elemento. 

 

4. Identificação das medidas de manutenção da atividade escolar em 

situação de crise 

 

A evolução da pandemia é imprevisível, mas as entidades de saúde anteveem que 

possam ser afetadas parcelas significativas da população, provocando ruturas consideráveis 

nos domínios social e económico. É de prever que possam surgir casos de COVID-19 entre 
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os profissionais, podendo conduzir a uma situação de elevado absentismo. Neste caso, dever-

se-ão implementar medidas que visem assegurar os serviços mínimos para garantir as 

atividades essenciais da escola. 

 

4.1  Atividades letivas e acompanhamento dos alunos na escola 

  Deverá ser elaborada uma reorganização dos horários dando prioridade aos 

anos/disciplinas sujeitos a exame nacional: 

 1º disciplinas que dependam da avaliação externa (exame nacional) para a 

conclusão da disciplina; 

 2º disciplinas de 9º ano sujeitas a prova final. 

  Promoção da realização de atividades letivas através de correio eletrónico ou outras 

plataformas digitais. 

 

4.2  Limpeza da escola 

 Reposição de stocks de produtos de higiene com fornecedores alternativos já 

identificados; 

 Reorganização de turnos; 

 Contratação de pessoal. 

 

4.3  Serviços de Administração Escolar 

 Definição das atividades prioritárias; 

 Reorganização, sempre que possível, de turnos/horários; 

 Redução do número de horas de atendimento ao público; 

 Atendimento ao público apenas por telefone ou por correio eletrónico; 

 Imposição de um limite de 1 pessoa em atendimento por cada funcionário, no interior 

dos serviços de administração escolar. 

 

4.4  Fornecimento de refeições 

 Reposição de stocks de bens alimentares e de produtos de higiene com fornecedores 

alternativos, já identificados; 

 Em situações inesperadas, disponibilização de sopa e de sandes nos bufetes; 

 Mobilização dos funcionários do bufete para o refeitório, fechando ou reduzindo os 

serviços do bufete. Neste caso, os alunos deverão trazer lanche de casa;  

 Criação de uma bolsa de voluntários, profissionais aposentados e/ou encarregados de 

educação, para diminuir o impacto do absentismo dos funcionários no funcionamento 

da escola. 
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5. Medidas de prevenção e controlo 

 

5.1  Informação e capacitação 

 Distribuir cartazes por todas as vitrinas das zonas, sala dos professores e serviços de 

administração. Os cartazes deverão ser trocados periodicamente; 

 Afixar os folhetos informativos nos locais da escola, à medida que sejam publicados; 

 Colar cartazes junto a todos os lavatórios da escola com a demonstração da técnica de 

higienização das mãos; 

 Disponibilizar, no site da escola, informação atualizada dos links e fontes de obtenção 

de informação precisa sobre a pandemia e prevenção do COVID – 19; 

 Proibir a permanência dos alunos nos átrios sempre que o tempo permita a utilização 

dos espaços exteriores. 

 

MUITO IMPORTANTE: Informação das medidas a tomar por qualquer indivíduo da 

comunidade escolar com suspeita de infeção pelo Coronavírus, de acordo com o Centro 

Europeu de Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis (ECDC).  

 O dever de ficar em casa, durante 14 dias ou até alta clínica, segundo os critérios 

seguintes:  

 

Critérios Clínicos 

Infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória) 

requerendo ou não hospitalização 

 

 

5.2  Medidas de higiene do ambiente escolar 

 

   5.2.1. Entrada na escola 

 Deve guardar distância de segurança enquanto aguarda pela entrada na escola; 

 Ao entrar e ao sair da escola, é obrigatória a desinfeção das mãos com uma solução 

antisséptica à base de álcool (SABA);  

 No interior da escola é obrigatório o uso de máscara por toda a comunidade educativa 

(dentro e fora da sala de aula) e no percurso casa-escola-casa quando utilizados 

transportes públicos, conforme Circular Informativa nº 38, de 04 de maio de 2020 – 

Utilização de Máscaras – Pandemia Covid-19. 
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   5.2.2. Dentro da escola 

 

 Colocação e manutenção dos kits de prevenção/proteção nos diferentes cachos, 

biblioteca, serviços de administração escolar, conselho executivo, sala de professores, 

sala de assistentes operacionais e sala de isolamento; 

Kit sala de isolamento:  

6 máscaras cirúrgicas, luvas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70% e termómetro 

Kit cacho: 

6 máscaras cirúrgicas, luvas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70% 

 

 Manutenção de stocks de lenços de papel para venda na papelaria em quantidade 

suficiente, por forma a fazer face às novas exigências, facilitando o seu acesso a 

toda a comunidade educativa; 

 Colocação e manutenção de dispensadores de desinfetante à base de álcool nos 

seguintes locais: corredores; bufetes; refeitório; biblioteca; sala de professores; 

sala de isolamento; 

 Junto dos locais de lavagem das mãos, serão colocados cartazes informativos acerca 

do procedimento a tomar; 

 Alterações ao nível das práticas de higiene. 

 

 No que diz respeito à higiene das instalações, é necessário introduzir as seguintes 

alterações: 

 A limpeza e arejamento de todos os espaços utilizados pela comunidade educativa 

continuarão a ser feitos diariamente, como já é prática deste estabelecimento de 

ensino; 

 Esvaziar os caixotes de lixo das salas de aula à hora de almoço e ao final do dia; 

 Desinfeção de corrimãos e maçanetas de portas 4 vezes por dia, a efetuar pelo 

assistente operacional de cada cacho; 

 Arejar as salas de aula e todos os locais fechados, nos quais existam aberturas para o 

exterior, abrindo portas e janelas durante aproximadamente 5 minutos. Nas salas de 

aula, o arejamento deve ser efetuado ao iniciar e ao terminar a aula, nos restantes 

recintos o mesmo deve ser promovido, pelo menos, de aula a aula. O professor será a 

pessoa responsável por deixar as janelas abertas durante os intervalos; 

 Efetuar a limpeza/desinfeção das casas de banho, após todos os intervalos, com 

registo em impresso próprio colocado para o efeito em cada casa de banho e como já 

é hábito desta escola;  

 Os caixotes do lixo das casas de banho serão devidamente fechados; 
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 Estabelecer um plano de limpeza e desinfeção da Unidade Orgânica (anexo I), que 

deve ser do conhecimento dos profissionais envolvidos e estar afixado em local visível, 

e em que conste:  

➢ O que deve ser limpo/desinfetado (zonas, superfícies, estruturas);  

➢ Como deve ser limpo/desinfetado (equipamento e instruções do procedimento);  

➢ Com que produtos deve ser limpo/desinfetado (detergente/desinfetante utilizado);  

➢ Quando deve ser limpo/desinfetado (periodicidade de higienização);  

➢ Quem deve limpar/desinfetar (responsável pela execução da operação). 

 
 Sempre que haja suspeita de infeção, o espaço e possíveis objetos serão de imediato 

desinfetados. Durante a desinfeção o espaço estará interdito à comunidade educativa; 

 Desinfeção com álcool sanitário a 70% dos teclados dos computadores e dos ratos à 

hora de almoço e ao final do dia; 

 Efetuar a limpeza/desinfeção da sala de isolamento após cada caso, com registo em 

impresso próprio colocado para o efeito na sala. 

 

 Relativamente à higiene pessoal: 

 Desinfeção das mãos com uma solução antissética à base de álcool (SABA); 

 Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo 

menos, 20 segundos; 

 Impor a obrigatoriedade de lavagem das mãos no refeitório (controlada por funcionário 

/ voluntário). 

 

5.3  Medidas de isolamento e distanciamento social 

 

 5.3.1. Salas de aula 

 Manter as turmas o mais possível na mesma sala de aula, para se evitar desinfeções 

inerentes à mudança de aluno; 

 Tanto quanto possível, distribuir um aluno por secretária; 

 Dispor as mesas com a mesma orientação, evitando ter alunos de frente uns para os 

outros; 

 Sempre que possível, assegurar a disposição das secretárias de modo a garantir o 

distanciamento de um a dois metros entre os alunos; 

 Prever espaços flexíveis, para práticas letivas e não letivas, que exijam maior interação 

entre alunos; 

 Desaconselhar a partilha de material escolar; 

 Desaconselhar o uso do ar condicionado em salas que o mesmo exista. 

 



 

 

Página 12 de 19 
 

 5.3.2. Aulas práticas e experimentais 

 

Para a realização de aulas em que se manipule material comunitário ou em que a 

aproximação física possa ser potenciada, a sua organização, incluindo a utilização de 

balneários, será reforçada ao nível das regras sanitárias e toda a comunidade educativa deverá 

estar sensibilizada para o correto cumprimento das regras de etiqueta respiratória, a correta 

higienização das mãos, bem como de outras medidas de higienização e controlo ambiental. 

  

A Escola Secundária das Laranjeiras não possui espaços próprios para a realização das 

aulas de Educação Física. Utilizamos as instalações do Complexo Desportivo das Laranjeiras 

que são geridas pelo Serviço de Desporto de São Miguel. Nesse sentido, a Direção Regional 

do Desporto elaborou um Manual de Procedimentos de Utilização e Funcionamento do Parque 

Desportivo Regional – Covid19 (anexo II). 

 

 5.3.3. Bufetes escolares 

 

Nos bufetes escolares, de modo a que sejam cumpridas todas as orientações higiénicas e 

sanitárias ao nível da manipulação e de disponibilização de alimentos, bem como da frequência 

de utilizadores deste espaço, serão cumpridas as recomendações da Circular Informativa n.º 

43, de 6 de maio de 2020 – Reabertura de espaços e empresas de restauração – Pandemia 

COVID – 19. 

Não obstante o definido no ponto anterior, as seguintes normas serão reforçadas:  

 Higienização das mãos à entrada e à saída do espaço;  

 Utilização obrigatória de máscara, exceto no período de refeição;  

 Assegurar que os utilizadores dos bufetes não ficam sentados em lugares frente a 

frente; 

 Garantir que os bufetes comportem apenas dois terços da sua capacidade normal; 

 Diminuir, sempre que possível, o número de mesas e aumentar o espaço entre as 

mesas e as cadeiras; 

 Permitir uma distância de segurança de pelo menos 1 metro entre os utilizadores dos 

bufetes ou permitir a ocupação de lugares de um modo alternado; 

 Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar. 

 

 5.3.4. Refeitório escolar 

 

O refeitório da escola rege-se por regulamento próprio (anexo III). Para além disso, serão 

também seguidas as Orientações para Refeitórios Escolares durante a pandemia COVID-
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19 emanadas pela Direção Regional da Educação. Assim, de forma a assegurar o 

distanciamento entre todos os utilizadores do refeitório, serão tomadas as seguintes 

medidas nas instalações:   

 Obrigatoriedade de lavagem e desinfeção das mãos, antes e após o consumo de 

qualquer refeição, por parte de todos os utentes do refeitório; 

 Desfasamento dos períodos de refeição (dois turnos), de forma a respeitar as regras 

de distanciamento e evitando a concentração de muitos alunos neste espaço; 

 Garantir que o refeitório comporte apenas dois terços da sua capacidade normal; 

 Diminuir, sempre que possível, o número de mesas e aumentar o espaço entre as 

mesas e as cadeiras; 

 Permitir uma distância de segurança de pelo menos 1 metro entre os utilizadores do 

refeitório ou permitir a ocupação de lugares de um modo alternado; 

 Assegurar que os utilizadores do refeitório não ficam sentados em lugares frente a 

frente;  

 Garantir que o atendimento em balcão/linhas de self se faz com a distância apropriada 

(pelo menos 1 metro) garantindo sinalização devida, nomeadamente através de marcas 

e sinalética no chão e barreiras físicas que limitem a proximidade entre os 

colaboradores e os utilizadores de refeitórios (p. ex.: colocação de barreira de acrílico 

que limite a exposição); 

 Uso obrigatório de máscara pelos funcionários do refeitório escolar e cumprimento 

rigoroso das medidas de etiqueta respiratória;  

 Uso obrigatório de máscara pelos utentes do refeitório, salvo no momento de ingestão 

da refeição;  

 Entrega do tabuleiro a cada aluno realizada por funcionário, à entrada da linha do 

refeitório;  

 Talheres e guardanapos fornecidos dentro de embalagem;  

 Disponibilização de fruta, sobremesa e/ou salada devidamente acondicionada, 

embalada e protegida, servida por funcionário;  

 Lavagem de toda a loiça, incluindo os tabuleiros, em máquina, após cada utilização;  

 Mesas sem objetos decorativos e/ou de uso partilhado (p. ex. jarros);  

 Promoção de boa ventilação e renovação do ar;  

 Higienização de todas a as mesas e cadeiras, após a sua utilização; 
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 Interdição da partilha de comida, bem como de utensílios; 

 Providenciar a possibilidade de serviço takeaway para os utilizadores (reduzindo assim 

os utilizadores do espaço de refeições).  

 

 5.3.5. Espaços comuns 

 Definir circuitos, dentro da escola, para promover o distanciamento físico entre os 

alunos; 

 Criar horários desfasados de entrada e saída, sempre que possível, bem como de 

interrupção destinada ao almoço, evitando, o mais possível, a concentração dos alunos, 

dos professores e do pessoal não docente no recinto escolar; 

 Os bufetes, o refeitório, a biblioteca, sala de estudo, salas de informática e sala de 

convívio dos alunos devem respeitar dois terços da sua lotação máxima e devem ter 

sinalética que garanta a regra do distanciamento físico; 

  A sala de professores e a sala dos assistentes operacionais devem respeitar dois 

terços da sua lotação máxima e devem ter sinalética que garanta a regra do 

distanciamento físico; 

 Permitir a entrada de apenas um professor de cada vez na reprografia; 

 Nos Serviços de Ação Social Escolar / Serviços Administrativos é permitida a entrada 

de um aluno / encarregado de educação por cada gestora; 

 Nos Serviços Administrativos é permitida a entrada de um professor / assistente 

operacional por cada gestora; 

 Promover o serviço digital para todos os procedimentos administrativos; 

 Privilegiar a utilização de plataformas informáticas como meio preferencial de 

comunicação externa (com os encarregados de educação) e intraescola; 

 Serão limitadas as zonas de circulação no interior das instalações, devendo os 

utilizadores utilizar apenas os espaços que lhes estiverem destinados; 

 Apenas será permitida a entrada nas instalações de utilizadores autorizados e depois 

de preencherem um documento na portaria da escola; 

 Não serão admitidos na ES das Laranjeiras jovens, adultos ou profissionais que 

manifestem os critérios clínicos e epidemiológicos compatíveis com o COVID-19, a fim 

de evitar o contágio de outras pessoas. Em caso de dúvida, a equipa operativa 

contatará a Linha de Saúde 808 24 60 24, o Delegado de Saúde e/ou a Unidade de 

Saúde de Ilha de S. Miguel. 

 

 

 



 

 

Página 15 de 19 
 

 5.3.6. Sala de isolamento 

 

 As pessoas eventualmente doentes serão encaminhadas para o Gabinete de Apoio à 

Promoção da Saúde, que irá funcionar como sala de isolamento, durante a 

permanência na escola até serem contatados os respetivos pais/encarregados de 

educação e/ou a Unidade de Saúde de Ilha de S. Miguel; 

 A escolha desta sala justifica-se pelo facto de se encontrar perto da saída da escola, 

existir um telefone e casa de banho de uso restrito na proximidade, minimizando-se o 

contato do possível caso com a restante comunidade escolar; 

 Os assistentes operacionais responsáveis pelo acompanhamento dos alunos à sala de 

isolamento estão obrigados à utilização de máscara, luvas descartáveis, bata 

descartável e viseira; 

 A sala de isolamento será utilizada apenas para este fim. Será limpa e arejada 

regularmente e após a sua utilização por eventuais pessoas doentes. A porta estará 

fechada e equipada com um telefone, um computador, um dispositivo dispensador de 

solução antissética de base alcoólica para a desinfeção das mãos, um termómetro, 

máscaras cirúrgicas, contentor de resíduos, toalhetes de papel, luvas descartáveis, kit 

com água e alguns alimentos não perecíveis; 

 Numa situação de deteção da doença, os grupos considerados de risco (grávidas, 

doentes portadores de doenças crónicas, idosos) serão retirados da ES das 

Laranjeiras; 

 Sempre que seja identificada uma situação suspeita de doença, será contatada a Linha 

de Saúde 808 24 60 24 e serão seguidas as instruções transmitidas; 

 A equipa operativa certificar-se-á de que a pessoa afetada não frequentará a ES das 

Laranjeiras num período mínimo de 14 dias, ou até que lhe seja dada alta clínica. 

 

Medidas a adotar na Sala de Isolamento: 

1. Desinfetar as mãos ao suspeito de infeção e colocar-lhe luvas; 

2. Verificar a temperatura corporal; 

3. Após contacto com a Linha de Saúde 808 24 60 24, seguir as orientações emanadas. 
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6. Operacionalização do Plano de Contingência da ES das 

Laranjeiras 

  

6.1  CASOS TIPO – Plano específico para o Coronavírus/COVID-19 

 Nesta atividade será descrito e demonstrado o procedimento a seguir perante um eventual 

caso. 

 

Caso A: aluno em contexto de sala de aula 

 

  1. O professor questiona o aluno no sentido de averiguar se este se sente com febre e se 

apresenta alguns dos sintomas clínicos e epidemiológicos seguintes: tosse, dificuldades 

respiratórias, dor de cabeça, dores musculares, dores nas articulações, dor de garganta, 

corrimento nasal, vómitos ou diarreia; 

  2. Em caso de suspeita de infeção por Coronavírus, o professor pede ao funcionário do piso 

um kit de proteção, que automaticamente chama o funcionário acompanhante e informa o 

Conselho Executivo da ocorrência, que, por sua vez irá contatar o encarregado de educação 

e a Coordenação Operacional;  

  3. O aluno desinfeta as mãos (kit de proteção);  

  4. O aluno desinfeta a sua mesa (utilizando luvas e recorrendo ao álcool e toalhetes disponíveis 

no kit de proteção);   

  5. O professor promove o arejamento imediato da sala;  

  6. O assistente operacional acompanha o aluno até à sala de isolamento;  

  7. O aluno mede a temperatura, podendo ser ajudado pelo funcionário acompanhante;  

  8. O funcionário desinfeta as mãos;  

   9. O coordenador do Plano de Contingência liga para a linha Saúde Açores (808 24 60 24) e 

age em conformidade com as orientações recebidas; 

   10. O coordenador providencia o contato com o encarregado de educação do aluno;  

 11. Os alunos com necessidades educativas especiais ou com mobilidade reduzida deverão ser 

ajudados pelo funcionário acompanhante. 

 

Caso B: aluno fora do contexto de sala de aula 

 

     1. O aluno dirige-se ao funcionário que se encontrar mais próximo;  

     2. O funcionário questiona o aluno no sentido de se averiguar se este apresenta os critérios 

clínicos e epidemiológicos apresentados anteriormente;  
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     3. Em caso de suspeita de infeção por Coronavírus, solicita um kit de proteção mais próximo, 

que automaticamente chama o funcionário acompanhante e informa o conselho executivo 

da ocorrência que, por sua vez, irá contactar o encarregado de educação e a Coordenação 

Operacional;  

     4. O aluno desinfeta as mãos (kit proteção);  

     5. O funcionário acompanhante acompanha o aluno até à sala de isolamento;  

     6. O aluno mede a temperatura, podendo ser ajudado pelo funcionário acompanhante;  

     7. O funcionário desinfeta as mãos;  

     8. O coordenador do Plano de Contingência liga para a linha Saúde Açores (808 24 60 24) e 

age em conformidade com as orientações recebidas;  

     9. O coordenador providencia o contato com o encarregado de educação do aluno.  

 

Caso C: Funcionários (pessoal docente e não docente) 

 

     1. Caso sinta algum dos sintomas epidemiológicos já referidos e se se confirmar como caso 

suspeito, o professor/funcionário deve desinfetar as mãos, colocar as luvas e dirigir-se para 

a sala de isolamento; 

     2. Mede a temperatura (recorrendo ao kit de proteção); 

     3. Comunica à Coordenação Operacional por via telefónica; 

     4. Liga para a linha Saúde Açores (808 24 60 24) e segue as orientações recebidas; 

     5. Caso seja aconselhado, ausenta-se da escola, comunicando ao presidente do conselho 

executivo o motivo da sua saída. 

     6. O presidente do conselho executivo comunica ao encarregado do pessoal de apoio 

educativo que este deve providenciar a limpeza da sala de isolamento. 

 

NOTA: No final de cada utilização da sala de isolamento, o encarregado do pessoal de apoio educativo 

deve providenciar a limpeza / desinfeção da mesma. 
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7. Plano de comunicação 

O coordenador do Plano de Contingência e a equipa operativa elaborarão uma lista de todos 

os contatos telefónicos dos diferentes parceiros, a qual estará disponível no PBX da ES das 

Laranjeiras. Dessa lista constarão, obrigatoriamente, as seguintes entidades: 

 

Autoridade de saúde: 

 

Linha Saúde Açores: 

808 246 024 

 

Unidade de Saúde de Ilha de S. Miguel: 

296 249 220 

 

Proteção Civil: 

295 401 401 

 

Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada: 

296 301 314 

 

Polícia de Segurança Pública: 

296 205 500 

Hospital do Divino Espírito Santo: 

296 303 000 

 

Câmara Municipal de Ponta Delgada: 

296 304 400 

 

Associação de Pais: 

                     918 320 138

 

Contatos das Empresas: 

 

Supermercados Manteiga: 

296 287 870 

 

AJM: 

296 630 486 

 

Margurte: 

296 642 265 

Tecniq: 

296 249 955 

 

Frutaria S. Miguel: 

296 683 384 

 

Inforpereira: 

296 653 335 

 

Transportes escolares: 

 

Auto Viação Micaelense: 

296 201 350 

 

Caetano Raposo & Pereira: 

296 304 260 

 

 

 

Varela & Companhia, Lda.: 

296 301 800 
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8. Elaboração e divulgação do Plano de Contingência 

 O Plano de Contingência da ES das Laranjeiras, desde a fase inicial, foi elaborado de 

acordo com as diretrizes emanadas pela Direção Regional de Saúde, Direção Regional da 

Educação e articulado com a Unidade de Saúde de Ilha de S. Miguel. 

 O Plano de Contingência será divulgado na página da Escola na Internet e explicado aos 

pais e encarregados de educação em reunião a convocar brevemente.  

 Deverá ser enviado via correio eletrónico a todos os docentes e aos funcionários será 

divulgado, ainda, em reunião a marcar pelo elemento de ligação da equipa operacional. 

 Será distribuído um panfleto explicativo de atuação em caso suspeito e das medidas de 

prevenção. 

 

9. Avaliação 

 O Plano de Contingência será reavaliado e atualizado sempre que necessário, em 

articulação com a Direção Regional de Saúde, a Direção Regional da Educação e a Unidade 

de Saúde de Ilha de S. Miguel. 

 Terminada a fase pandémica, a equipa operativa procederá à elaboração de um relatório 

que evidencie os aspetos que correram bem e os que devam merecer algum ajustamento. 

 Neste sentido, as conclusões do relatório permitirão melhorar o Plano de Contingência, 

bem como a capacidade de resposta a situações de crise que possam vir a ocorrer no futuro. 

 

10. Documentação de apoio 

- Circular Normativa nº DRS-CNORM/2020/11, de 28 de fevereiro; 

- Circular Normativa nº DRS-CNORM/2021/17A, de 16 de setembro; 

- Circular Informativa nº DRS-CINF/2020/11, de 4 de março; 

- Circular Informativa nº DRS-CINF/2020/20, de 23 de março; 

- Circular Informativa nº DRS-CINF/2020/33, de 13 de abril; 

- Circular Informativa nº DRS-CINF/2020/38, de 4 de maio; 

- Circular Informativa nº DRS-CINF/2020/46, de 17 de maio; 

- Circular Informativa n.º DRSCINF/2020/57, de 6 de junho;  

- Circular Informativa n.º DRSCINF/2020/60, de 16 de junho; 

- Despacho nº 331/2020, de 5 de março; 

- Orientação DGS nº 006/2020, de 26 de fevereiro; 

- Mail-S-DRE/2020/2631, de 12 de maio: Orientações para o regresso às aulas presenciais 

(unidades orgânicas da ilha de São Miguel); 

- Mail-S-DRE/2020/4230, de 17 de julho: Regresso seguro às aulas (2020/2021); 

- Plano de Contingência anterior da ES das Laranjeiras; 

- Planos de Contingência de outras escolas. 


