
 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE S. MARTINHO 

 

 
Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de S. Martinho,  

no âmbito do Coronavírus (COVID – 19) 
   

A Direção do Agrupamento de Escolas de S. Martinho (Santo Tirso) acompanha os 

desenvolvimentos relativos à infeção pelo novo Coronavírus (COVID – 19) e, ao abrigo do 

Despacho n.º 2836-A/2020, de 2 de março, define o Plano de Contingência para o agrupamento 

que está sob a minha responsabilidade e assenta nas orientações da Direção-Geral Saúde. A 

adoção de medidas extraordinárias, caso sejam necessárias, será devidamente comunicada, 

havendo a possibilidade de outras intervenções, caso de um acompanhamento da Autoridade 

Local de Saúde (ACeS). 

Ponto 1 (Âmbito e aplicação) 

Este Plano de Contingência abrange a Escola sede do Agrupamento de Escolas de S. Martinho, 

bem como todas as escolas básicas que o constituem: em Roriz, a Escola Básica da Costa e a 

Escola Básica da Ribeira, em Vila Nova do Campo, a Escola Básica da Quelha, e a Escola Básica 

do Olival; em Vilarinho, a Escola Básica da Lage. A sua aplicação destina-se particularmente ao 

pessoal docente, não docente, alunos, pais e encarregados de educação  e demais elementos da 

comunidade educativa que interagem com as unidades escolares atras identificadas. 

Ponto 2 ( Medidas Organizacionais) 

Para assegurar o funcionamento integral do presente Plano de Contingência são adotadas as 

seguintes medidas organizacionais: 

2.1. Operacionalização: os responsáveis pela operacionalização do Plano de Contingência são a 

Direção do Agrupamento, coadjuvados pelo Coordenador de Educação para a Saúde (professor 

Manuel Miranda) e pelas coordenadoras dos Assistentes Técnicos (Rosa Ferreira) e Assistentes 

Operacionais (Alice Azevedo). Nas restantes escolas do agrupamento são também responsáveis 

os respetivos Coordenadores de Escola, coadjuvados por um elemento por si designado. 

2.2. Espaços de isolamento: existe um espaço de isolamento devidamente identificado quer na 

escola sede quer nas restantes escolas do agrupamento. 

 



Ponto 3 (Procedimentos) 

A parte fundamental do Plano de Contingência são as medidas de autoproteção (3.1.) e 

medidas preventivas (3.2.). São simples, conhecidas de todos, mas porque devem estar agora 

mais presentes volto a enumerá-las. 

3.1. Medidas de autoproteção 

3.1.1. Procedimentos básicos para higienização das mãos 
 

• Lavar as mãos com água e sabão 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;  

• Sabão e água devem ser usados preferencialmente se as mãos estiverem visivelmente 

sujas;  

3.1.2. Procedimentos de etiqueta respiratória 

• Evitar tossir ou espirrar para as mãos; tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o 

antebraço fletido ou usar lenço de papel;  

• Higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias; 

3.1.3. Procedimentos de conduta social 

•  Alterar a frequência e/ou a forma de contacto entre colegas e público (atendimento) 

evitando o aperto de mão e o beijo. 

3.1.4. Procedimentos de colocação de máscara  

      A utilização de máscara é uma recomendação generalizada, embora alguns grupos de alunos 

estejam dispensados do seu uso.  

Para melhor utilização da máscara alerta-se para: 

• Higienização das mãos antes de colocar e após remover a máscara 

• A utilização de máscara é individual, podendo ser descartável ou reutilizável.   

3.2 – Medidas preventivas 

3.2.1. Reforço de medidas sanitárias 

• Limpeza dos diferentes espaços escolares, utilizando para o efeito, produtos que permitam 

a adequada higienização e desinfeção nas salas de aulas, locais de convívio, instalações 

sanitárias, entre outros. 

• Arejamento das salas de aula, através da abertura de portas e janelas, para facilitarem a 

renovação do ar. 

• Disponibilização de produtos de higiene individual nas instalações sanitárias. 

 



3.2.2. Instalações 

• As cantinas e os bufetes mantêm-se com normal funcionamento, atendendo à sua 

pertinência para o quotidiano escolar. 

• Os serviços administrativos mantêm-se a funcionar no horário normal, com restrições, pelo 

que devem efetuar marcação prévia.   

• Os serviços de atendimento de Direção de Turma e de Psicologia mantêm-se inalterados, 

embora devam privilegiar, sempre que possível, meios alternativos de comunicação. 

• Os restantes serviços (Centro de Recursos, Papelaria, Reprografia) mantêm-se inalterados. 

•  A cedência de espaços escolares que não se considere prioritária fica suspensa até ordem 

em contrário.   

• O encerramento de espaços escolares e alteração de horários de funcionamento podem vir 

a ocorrer mediante uma alteração significativa do atual panorama.  

 3.2.3. Novas medidas 

• Disponibilização de máscaras e produto desinfetante específico a todas as escolas do 

agrupamento, para uso criterioso das mesmas. 

• Reforço de luvas em todas as escolas, para uso adequado e de acordo com as 

circunstâncias. 

 3.2.4. Atividades escolares 

• As atividades do Plano Anual mantêm-se embora sujeitas a alterações e cancelamentos. 

• As atividades previstas para o exterior da escola, sobretudo as de realização em espaços 

fechados e que proporcionem grande concentração de pessoas, ficam canceladas.   

• O Diretor do Agrupamento poderá avaliar e cancelar qualquer evento que preveja não 

estarem reunidas as adequadas condições de segurança em termos de saúde pública. 

Ponto 4 (Ações de sensibilização) 

Sendo fundamental uma boa informação que reforce a prevenção e não o alarmismo, esta é uma 

oportunidade para desenvolver momentos de sensibilização e reflexão coletiva, prevendo-se as 

seguintes acções de sensibilização: 

• Afixação de cartazes e outros elementos informativos sobre o COVID-19 em locais 

apropriados e de visibilidade pública. 

• Sensibilizar para aplicação do Plano de Contingência através das Educadoras e dos 

docentes titulares de turma, preferencialmente numa abordagem no âmbito da cidadania e 

desenvolvimento (tema da higiene e saúde) e pelos Diretores deTurma na hora que têm 

comum com os alunos para debaterem estes temas. 

 



Ponto 5 (Divulgação) 

O Plano de Contingência será divulgado por correio eletrónico a todos os docentes e não docentes, 

afixado nas salas dos professores, funcionários e alunos e no átrio das escolas. 

O Plano de Contingência será ainda divulgado através da página eletrónica do Agrupamento. 

Notas Finais: 
 
1. Justificação de faltas: 
A justificação de faltas das pessoas sujeitas a isolamento profilático seguirá o previsto no Despacho n.º 

2836-A/2020, de 2 de março. 

 
2. Documentação consultada: 
Informaçãon.º5/2020, da DGS, de 27 de fevereiro 
Orientação n.º 6/2020, da DGS, de 26 de fevereiro 
Despacho n.º 2836-A/2020, de 2 de março 
Despacho n.º2875-A/2020, de 3 de março 
Orientações para a Reabertura da Educação Pré-escolar (há anexo próprio) 
Orientações para o ano letivo 2020-2021 
Orientações para a realização em regime presencial das aulas práticas de Educação Física 
Orientações para a limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar 
 
3. Fonte de documentação de informação recomendada: 
https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx 
  

4. Alerta para quem esteve numa área de transmissão comunitária ativa do Coronavírus (COVID-19): 

• Estar atento ao aparecimento de febre, tosse ou dificuldades respiratórias; 

• Medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar os valores; 

• Verificar se alguma das pessoas com quem convive de perto, desenvolverem sintomas (febre, tosse 

ou dificuldade respiratória); 

• Caso a 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. 

 

Vila Nova do Campo, 1 de setembro de 2020 

O Diretor do Agrupamento, 

   

https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx

