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1. ENQUADRAMENTO 

A COVID-19 é uma infeção causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2); as Autoridades de Saúde Nacionais 

determinam, a todos os serviços ou estabelecimentos, a elaboração de planos de contingência que 

minimizem o risco de contágio e permitam o bom funcionamento das atividades essenciais. 

A Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu um conjunto de informações, orientações e normas, das quais 

se destacam a INFORMAÇÃO n.º 005/2020 de 27/02/2020, as ORIENTAÇÕES: n.º 006/2020 de 

26/02/2020, atualizada a 29/04/2021; n.º 030/2020 de 29/05/2020, atualizada a 01/10/2021 e n.º 

011/2021 de 13/09/2021 e a NORMA n.º 019/2020 de 26/10/2020, atualizada a 22/06/2021, e da 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – DGEstE. 

O presente Plano de Contingência está atualizado de acordo com o Referencial Escolas - Controlo da 

transmissão de COVID-19 em contexto escolar para o ano letivo 2020/2021, publicado a 30/09/2021, 

que define um conjunto de orientações para a preparação e adequação da resposta do Agrupamento de 

Escolas D. João II, Caldas da Rainha. Centra-se nas questões operacionais a acautelar, de forma a 

proteger a saúde dos alunos, pessoal docente e não docente, bem como visitantes, assegurando a 

continuidade da atividade. 

A aplicação das medidas previstas no Plano de Contingência não prejudica a aplicação das 

recomendações e informações emitidas e a emitir pela DGS. 

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o novo coronavírus 

SARS-CoV-2, agente causal do COVID-19. Normalmente, estas infeções estão associadas ao sistema 

respiratório, podendo ser semelhantes a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, 

como pneumonia. 

A. O que é a SARS-CoV-2/COVID-19? 

A COVID-19 é causada pela infeção pelo Coronavírus (SARS-CoV-2) e manifesta-se predominantemente 

por sintomas respiratórios, nomeadamente, tosse e dificuldade respiratória, bem como febre, podendo 

também originar outros sintomas, entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, 

perda transitória do paladar ou do olfato, diarreia, vómitos, dor no peito e dor de cabeça, entre 

outros. A pessoa infetada pode não apresentar sinais ou sintomas, designando-se assintomática. 
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B. Principais sinais e sintomas 

Os sintomas mais frequentes associados à COVID-19 são: 

1. febre (temperatura ≥ 38ºC); 

2. tosse; 

3. dificuldade respiratória (ex.: falta de ar). 

Também podem existir outros sintomas, entre os quais, dor de garganta, dores musculares 

generalizadas, perda transitória do olfato ou paladar, diarreia, vómitos, dor no peito e dores de cabeça 

entre outros. 

C. Formas de transmissão e Incubação 

Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de: 

 Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa 

infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou entrarem em contacto com a boca, 

nariz ou olhos de pessoas que estão próximas. 

 Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com o vírus e, 

em seguida, com a boca, nariz, olhos ou através de inalação de aerossóis contendo o vírus. 

Atualmente, estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido desde a exposição ao 

vírus até ao aparecimento de sintomas) seja entre 2 e 14 dias. A transmissão de SARS-CoV-2 pode 

ocorrer cerca de dois dias antes da manifestação de sintomas. 

2. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

A. Coordenação do Plano de Contingência 

A Equipa Operativa que se constitui como o grupo coordenador do Plano de Contingência é constituída 

por elementos designados pelo Diretor para cada Estabelecimento de Educação/Ensino. 

Compete à Equipa Operativa do Plano de Contingência: 

 Coordenar a ação global e definir as estratégias de atuação face ao evoluir da situação; 

 Gerir a comunicação interna e externa e a interligação com as autoridades de saúde local; 

 Supervisionar todas as medidas definidas e aconselhadas, nomeadamente as respeitantes à 

divulgação de informação importante; 

 Controlar os níveis de absentismo e as decisões que podem implicar a alteração no 

funcionamento de serviços e na realização das atividades. 



  

 

Página 5 de 19 

A Equipa Operativa deve manter-se informada das orientações superiormente emanadas, assumindo 

especial responsabilidade na gestão das situações em caso de se verificar um primeiro caso de     

COVID-19 no Agrupamento, se for detetada uma generalização da transmissão secundária COVID-19 a 

nível local ou se for decidido pela DGS a revisão dos procedimentos em termos da pandemia. 

Para cada Estabelecimento de Educação/Ensino foi designado um Ponto Focal (ou mais, de acordo com 

o tempo de funcionamento da cada estabelecimento), este será responsável pela gestão de qualquer 

caso provável e/ou caso possível de COVID-19.  

A comunidade escolar será informada de quem é o Ponto Focal do seu Estabelecimento de 

Educação/Ensino. 

É a este Ponto Focal que deverá ser encaminhada uma situação de doença de aluno, docente ou não 

docente com sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso possível de 

COVID-19.  

Sempre que for reportada uma situação de indivíduo com sintomas, o Ponto Focal deverá informar a 

Direção/Coordenação do Estabelecimento de Educação/Ensino e ficar responsável por assegurar o 

cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Plano de Contingência. 

O Ponto Focal será o elemento que acompanhará o caso provável e/ou caso possível até à área de 

isolamento designada, prestará o apoio necessário e desencadeará os contactos estabelecidos no Plano 

de Contingência. 

Função Plano de Contingência Nome Cargo/Estabelecimento 

Coordenador do Plano Jorge Manuel Martins Graça Diretor 

Adjuntas do Coordenador 

Maria de Lurdes F. Luís Henriques Subdiretora 

Filipa Maria da Silva Cristino 
Adjuntas do Diretor 

Mafalda Cristina Magalhães Duarte 

Grupo de Acompanhamento 

Abílio Melo Rosário Sabino 

Coordenador de Estabelecimento 

Célia Maria Gameiro Jorge 

Dina Sousa Timóteo Félix 

Luís Pedro Ramos Caetano Nunes 

Teresa Jesus Martins Palos 

Patrícia Silveira Santos Barros Serviço Psicologia Orientação 

M.ª Helena Duarte Lourenço Gaspar 
Assistentes Técnicos 

Ana Maria Marques Amaro 

M.ª Beatriz Silva Jerónimo Feliciano 

Assistentes Operacionais Ana Rita Leal Santos 

Mário Alexandre Silva Rodrigues 

  



  

 

Página 6 de 19 

 

Função Plano de Contingência Nome Cargo/Estabelecimento 

Ponto Focal/Grupo de Contacto 

Maria Alexandre Rebola EB D. João II 

Abílio Melo Rosário Sabino EB Avenal 

Manuel Dias Rodrigues Santos Ribeiro EB Campo 

João José Calado Farinha EB Chão Parada 

Paula Cristina Pereira Fanha EB Coto 

Célia Maria Gameiro Jorge EB Encosta do Sol 

José Manuel Almeida Cabaços EB Lagoa Parceira 

Dina Sousa Timóteo Félix EB N.ª Sr.ª Pópulo 

Ana Maria Oliveira Serra EB Reguengo Parada 

Luís Pedro Ramos Caetano Nunes EB Salir Matos 

Paula Alexandra Marques Vieira EB Salir Porto 

Teresa Jesus Martins Palos EB Tornada 

Anabela Silva Gonçalves JI Campo 

Cristina Maria Amado Santos Lucas JI Casal Celão 

Graça Maria S. Figueiredo Monteiro JI Coto 

 

B. Procedimentos específicos 

I. Procedimentos preventivos  

a. Medidas de higiene pessoal e social 

Os princípios gerais que qualquer pessoa pode, e deve, seguir para prevenir a transmissão de vírus 

respiratórios são: 

 Lavar frequente e corretamente as mãos, com água e sabão durante pelo menos 20 segundos. 

 Os alunos, docentes e não docentes devem lavar as mãos: 

 Antes de sair de casa; 

 Após usar a casa de banho; 

 Após as atividades desportivas; 

 Antes das refeições, incluindo lanches; 

 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca. 

 Recorrer aos procedimentos de etiqueta respiratória, ao espirrar ou tossir.  

 Evitar partilhar material escolar ou brinquedos (lápis, borracha, livros…). 

 Evitar partilhar comida e outros bens pessoais (copos, telemóveis, auriculares…). 

 Evitar o contacto físico durante os cumprimentos. 
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 Utilização obrigatória de máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica para o acesso ou 

permanência no interior dos Estabelecimentos de Educação/Ensino para maiores de 10 anos ou a 

partir do 2.º ciclo do ensino básico, independentemente da idade. Esta obrigatoriedade não se 

aplica nos espaços de recreio ao ar livre, sem prejuízo de ser recomendado o uso de máscara 

sempre que se verifiquem aglomerados de pessoas (Orientação n.º 011/2021 da DGS e nos termos 

da legislação em vigor). 

 Para as crianças que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico, independentemente da idade, a 

utilização de máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica é fortemente recomendada 

para o acesso ou permanência no interior dos Estabelecimentos de Educação/Ensino, como 

medida adicional de proteção uma vez que estes alunos não se encontram vacinados. Nos 

espaços de recreio ao ar livre, pode ser utilizada máscara sempre que se verifiquem aglomerados 

de pessoas (Orientação n.º 011/2021 da DGS e nos termos da legislação em vigor). 

b. Medidas gerais no Agrupamento de Escolas D. João II  

O Agrupamento de Escolas D. João II implementou as seguintes medidas: 

 Existência de um espaço de isolamento em cada Estabelecimento de Educação/Ensino; 

 Arejamento reforçado dos espaços;  

 Reforço da higiene e limpeza dos espaços e dos respetivos equipamentos; 

 Reorganização na disposição das salas de atividade/aula; 

 Colocação de tapetes de desinfeção na entrada dos Estabelecimentos de Educação/Ensino; 

 Utilização de solução antissética à base de álcool à entrada e saída e restantes espaços dos 

Estabelecimentos de Educação/Ensino; 

 A circulação, nos recintos escolares, deverá ser feita mantendo as regras do distanciamento 

social e evitando as aglomerações; 

 Implementação de circuitos de circulação nos Estabelecimentos de Educação/Ensino (Anexo 1); 

 No refeitório, redução do número de alunos, alargamento de horário e distanciamento social; 

 A Educação Pré-Escolar apresenta medidas específicas (Anexo 2); 

 O 1.º Ciclo do Ensino Básico apresenta medidas específicas (Anexo 2); 

 Nas Bibliotecas Escolares regras específicas (Anexo 4); 

 Nas aulas práticas de Educação Física (Anexo 3); 

Na Escola Sede: 

 No bar/bufete alteração do horário de funcionamento;  
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 Nas aulas práticas da disciplina de Dança (Anexo 5). 

c. Área de Isolamento 

A colocação numa área de “isolamento” visa impedir que outros possam ser expostos e infetados. Tem 

como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível no serviço e na comunidade. Cada 

escola deve ter uma área ou sala de “isolamento” (gabinete ou sala), devidamente identificada e 

comunicada a toda a escola, que tem como finalidade evitar ou restringir o contacto direto com quem 

apresente os sintomas já descritos. 

Os espaços de isolamento deverão apresentar as seguintes características: 

 Ventilação natural ou ventilação mecânica; 

 Acesso rápido ao exterior do edifício; 

 Estar apetrechado com cadeira ou marquesa (para descanso e conforto, enquanto aguarda a 

validação de caso e o eventual transporte pelo INEM) e ter acesso telefónico; 

 Dispor de kit de proteção individual de transmissão: luvas descartáveis, máscaras cirúrgicas; 

 Contentor para resíduos com saco plástico com espessura de 50 ou 70 mícron; 

 Solução alcoólica antissética e/ou sabão azul e branco; 

 Termómetro; 

 Toalhitas de papel; 

 Água engarrafada e alimentos não perecíveis embalados, como bolachas. 

Nesta área, ou próxima desta, deve existir uma instalação sanitária devidamente equipada, 

nomeadamente com sabão azul e branco e/ou doseador de sabão e toalhetes de papel, para a 

utilização exclusiva do Caso provável e/ou Caso possível. Na deslocação para esta área, devem ser 

evitados os locais de maior aglomeração de pessoas nas instalações. 

Em cada Estabelecimento de Educação/Ensino foi definido o circuito para o caso provável e/ou caso 

possível chegar e sair da área de isolamento. 

Estabelecimento de Ensino Sala/Local 

EB D. João II Gabinete médico 

EB Avenal (Jardim de Infância) Gabinete 

EB Campo Instalação sanitária 

EB Encosta Sol/EB Avenal Sala no piso da Biblioteca 

EB Chão Parada Gabinete 

EB Coto Instalação sanitária 

EB Lagoa Parceira Instalação sanitária 

EB N.ª Sr.ª Pópulo Instalação sanitária (R/Chão) 
 



  

 

Página 9 de 19 

Estabelecimento de Ensino Sala/Local 

EB Reguengo Parada Hall entrada (Jardim de Infância) 

EB Salir Matos Instalação sanitária (R/Chão) 

EB Salir Porto Instalação sanitária 

EB Tornada Instalação sanitária verde 

JI Campo Instalação sanitária 

JI Casal Celão Instalação sanitária 

JI Coto Instalação sanitária 
 

d. Medidas a adotar pelos Pais e/ou Encarregados de Educação 

Os encarregados de educação são responsáveis por: 

 Sensibilizar os seus educandos(as) para o cumprimento das medidas preventivas; 

 Informar o Agrupamento, no caso do seu educando(a) apresentar alguns dos seguintes sintomas: 

 Febre ≥ 38.ºC; 

 Tosse; 

 Falta de ar e/ou dificuldade respiratória. 

 No caso dos sintomas descritos anteriormente, não devem enviar o seu educando(a) para o 

Estabelecimento de Educação/Ensino; 

 Informar o Agrupamento, no caso do seu educando(a) ter viajado para áreas com transmissão 

comunitária ativa; ter contactado com caso confirmado ou provável de infeção por COVID-19; 

 Informar o Agrupamento, no caso do seu educando(a) ter a confirmação da doença seguindo 

todas as orientações médicas, e entregar declaração médica, atestando total recuperação, sem 

perigo de contágio, no regresso à escola; 

 Informar o Agrupamento, no caso do seu educando(a) faltar 3 ou 4 dias por outra doença que não 

seja COVID-19. 

e. Medidas a adotar pelos Visitantes Estabelecimentos de Educação/Ensino  

Estas medidas aplicam-se aos encarregados de educação, fornecedores e outros elementos externos: 

 Utilizar máscara de proteção; 

 Circular seguindo os circuitos de circulação; 

 Manter o distanciamento físico, sempre que possível, nos acessos, dentro e fora dos edifícios; 

 Os contactos físicos devem ser restringidos ao máximo (cumprimentos e outras manifestações 

afetivas); 
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 Os Encarregados de Educação devem, sempre que possível, efetuar marcação para serem 

recebidos, nomeadamente pelos Titulares de Grupo/Turma/Diretores de Turma, de forma a 

evitar ajuntamentos. 

II. Atuação do Estabelecimento de Educação ou Ensino do Agrupamento  

a. Caso provável e/ou caso possível  e procedimentos 

1) São imediatamente ativados todos os procedimentos constantes no Plano de Contingência e é 

contactado o ponto focal designado previamente pela Direção. 

2) O caso provável e/ou caso possível de COVID-19 quando se trate de um menor, é acompanhado 

por um adulto, para a área de isolamento, através de circuitos próprios, definidos previamente 

no Plano de Contingência, que deverão estar visualmente assinalados. Sempre que se trate de 

um adulto, dirige-se sozinho para a área de isolamento. 

3) Caso se trate de um menor de idade, é contactado de imediato o encarregado de educação, de 

modo a informá-lo sobre o estado de saúde do menor. O encarregado de educação deve dirigir-se 

ao Estabelecimento de Educação/Ensino, preferencialmente em veículo próprio. 

4) Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um adulto, contacta o 

SNS24 ou outras linhas criadas para o efeito e segue as indicações que lhe forem dadas. O Diretor 

ou o ponto focal do Estabelecimento de Educação/Ensino pode realizar o contacto telefónico se 

tiver autorização prévia do encarregado de educação. 

Na sequência da triagem de um caso provável e/ou caso possível, devem ser seguidos os procedimentos 

do “Fluxograma de atuação perante um caso provável e/ou caso possível de COVID-19 em contexto 

escolar”. 
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b. Procedimentos a adotar quando existe um caso provável e/ou caso possível  

confirmado 

Perante um caso confirmado como positivo, o indivíduo deverá permanecer em isolamento até cumprir 

com os critérios de cura documentada (Norma n.º 004/2020 da DGS). 

Após determinação de cura e indicação da Autoridade de Saúde Local, a pessoa pode regressar ao 

estabelecimento de educação ou ensino. 

c. Procedimentos de vigilância e contactos próximos  e implementação de medidas  

O rastreio de contactos é uma medida de saúde pública cujo objetivo é a rápida identificação de 

pessoas que estiveram em contacto com um caso confirmado de COVID-19, garantindo a identificação 

de possíveis casos secundários, com vista à interrupção da transmissão da doença. 

Este rastreio compreende três passos (Norma n.º 015/2020 da DGS): 

 

 

A Autoridade de Saúde Local, após identificação e classificação do nível de risco dos contactos do caso 

de COVID-19, e de acordo com a avaliação de risco efetuada, implementa um conjunto de medidas 

individuais e coletivas (Norma n.º 015/2020 da DGS). 

A Autoridade de Saúde pode determinar, além das medidas individuais a adotar pelos contactos, outras 

medidas coletivas a aplicar pelo Estabelecimento de Educação/Ensino, em obediência do Princípio da 

Proporcionalidade: 

 Encerramento de uma ou mais turmas; 

 Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação ou ensino; 

 Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino (*); 

 Sem prejuízo das alíneas anteriores, por determinação da Autoridade de Saúde territorialmente 

competente, pode ser necessário aplicar medidas excecionais para contenção de surtos e casos:  

i. A intervenção em meio escolar para prevenção de casos e surtos deve verificar-se de forma 

proporcionada visando o reforço de medidas preventivas; 

ii. As medidas serão adotadas de forma faseada, de acordo com a análise de risco efetuada pela 

Autoridade de Saúde territorialmente competente; 
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iii. As medidas, nomeadamente as que impliquem suspensão da atividade letiva presencial, serão 

tomadas pelo período estritamente necessário à investigação e/ou ao isolamento de casos e 

de contactos de alto risco; 

iv. Os contactos de baixo risco e/ou os contactos de contactos cujos testes sejam negativos 

devem interromper o isolamento profilático, retomando a respetiva atividade letiva. 

(*) O encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino só deve ser ponderado em 

situações de elevado risco no estabelecimento ou na comunidade. Esta medida apenas pode ser 

determinada pela Autoridade de Saúde Local, envolvendo na tomada de decisão as Autoridades de 

Saúde Regional e Nacional. 

Se considerar necessário, a Autoridade de Saúde Local pode recomendar outras medidas. 

c. Medidas a adotar perante casos confirmados de alunos, pessoal docente ou não 

docente, detetados fora do Agrupamento 

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do Estabelecimento de Educação/Ensino, devem ser 

seguidos os passos do Fluxograma de atuação perante um caso confirmado de COVID-19 fora do 

contexto escolar: 

 

Após a realização da investigação epidemiológica, a Autoridade de Saúde Local decidirá, de acordo 

com a avaliação de risco, quais as medidas de controlo a implementar. 

III. Gestão de clusters ou surtos 

a. Gestão de clusters ou surtos 

Os diversos cenários anteriormente identificados como surtos, surgem agora discriminados como: 

 Cluster: Conjunto de casos, grupos ou eventos que parecem estar relacionados pela sua forma de 

distribuição no espaço e/ou no tempo (Norma n.º 015/2020 da DGS); 

 Surto: dois ou mais casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2/COVID-19 associados a um 

contexto não residencial específico, cujas datas de início de sintomas (ou datas de colheita do 
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teste, se assintomáticos) ocorreram num período de 14 dias, existindo evidência de exposição 

entre os casos no período de infecciosidade de um dos casos (Norma n.º 015/2020 da DGS). 

A atuação em ambos os casos (cluster ou surto) é idêntica. 

Perante a existência de um cluster ou de um surto num estabelecimento de educação e/ou ensino, será 

necessário uma rápida atuação e aplicação de medidas individuais e coletivas pela Autoridade de 

Saúde. 

Nestas situações, todos os contactos (de alto e baixo risco) devem realizar teste rápido de antigénio 

(TRAg) para SARS-CoV-2, nos termos da Norma n.º 019/2020 da DGS, para a rápida implementação de 

medidas de saúde pública. 

Assim podem verificar-se diferentes Cenários 

 

A avaliação de risco será feita caso a caso, pela Autoridade de Saúde Local, e da mesma podem 

resultar diferentes medidas a implementar em cada Estabelecimento de Educação ou Ensino. 

b. Implementação de medidas 

Após a realização da investigação epidemiológica, a Autoridade de Saúde Local decidirá, de acordo 

com a avaliação de risco, quais as medidas de controlo a implementar. 

c. Comunicação e articulação com os parceiros 

A comunicação tem um papel fundamental na resposta célere e adequada no controlo e transmissão de 

COVID-19. 
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O Fluxograma seguinte representa a atuação perante um surto em contexto escolar: 

 

O encerramento de parte ou da totalidade do estabelecimento de educação ou ensino não implica, 

necessariamente, a interrupção do processo pedagógico ou de aprendizagem. 

d. Regresso do caso confirmado ao estabelecimento de educação e/ou ensino 

O fim das medidas de isolamento dos doentes sintomáticos é determinado pela Autoridade de Saúde 

territorialmente competente, no seguimento do cumprimento dos seguintes critérios, sem necessidade 

de realização de teste laboratorial para a SARS-CoV-2 e de acordo com a gravidade dos sintomas: 

 Assintomáticos ou com doença ligeira ou moderada: 10 dias desde o início dos sintomas ou 

teste positivo (assintomático), desde que apresente ausência completa da febre (sem recurso a 

medicação) e melhoria significativa dos sintomas durante 3 dias consecutivos; 

 Doença grave ou crítica: 20 dias desde o início dos sintomas, desde que apresente ausência 

completa da febre (sem recurso a medicação) e melhoria significativa dos sintomas durante 3 

dias consecutivos; 

 Pessoas com imunodepressão, independentemente da gravidade da doença: 20 dias desde o 

início dos sintomas, desde que apresente ausência completa da febre (sem recurso a 

medicação) e melhoria significativa dos sintomas durante 3 dias consecutivos. 

A confirmação do final do tempo de doença (isolamento) para os doentes assintomáticos (pessoas sem 

qualquer manifestação da doença à data da realização do diagnóstico laboratorial e até ao final do 

seguimento clínico) é determinada pela Autoridade de Saúde territorialmente competente, mediante a 

obtenção de um resultado negativo num teste molecular para SARS-CoV-2, realizado 10 dias após a 

data da última exposição ao caso confirmado de COVID-19 e a realização, sempre que possível, de um 

contacto com o doente com vista à verificação da presença de sinais e sintomas sugestivos de infeção 

pelo SARS-CoV-2. 
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IV. Comunicação e Informação 

O Plano de Contingência é divulgado na página do Agrupamento www.agdjoao.org e disponibilizado em 

suporte de papel em todos Estabelecimentos de Educação/Ensino. 

No início do ano letivo 2021-22, são divulgadas na página do Agrupamento várias recomendações e 

procedimentos a serem seguidos por todos os elementos da comunidade. 

Na página do Agrupamento www.agdjoao.org ou via e-mail, constará toda a informação atualizada que 

se considere relevante. 

a) Contactos 

A lista de todos os contactos telefónicos está disponível nos Estabelecimentos de Educação/Ensino, e 

foi elaborada pelo Coordenador do Plano de Contingência (Diretor) e Equipa Operativa. 

Ponto Focal Estabelecimento Telefone 

Maria Alexandre Rebola EB D. João II 262 870 700 

Abílio Melo Rosário Sabino EB Avenal 262 248 033  

Manuel Dias Rodrigues Santos Ribeiro EB Campo 262 248 034 

João José Calado Farinha EB Chão Parada 262 248 050 

Paula Cristina Pereira Fanha EB Coto 262 236 888 

Célia Maria Gameiro Jorge EB Encosta do Sol 912 997 678 

José Manuel Almeida Cabaços EB Lagoa Parceira 924 461 924 

Dina Sousa Timóteo Félix EB N.ª Sr.ª Pópulo 262 248 037 

Ana Maria Oliveira Serra EB Reguengo Parada 262 248 047 

Luís Pedro Ramos Caetano Nunes EB Salir Matos 262 282 663 

Paula Alexandra Marques Vieira EB Salir Porto 262 248 048 

Teresa Jesus Martins Palos EB Tornada 262 248 051 

Anabela Silva Gonçalves JI Campo 262 248 035 

Cristina Maria Amado Santos Lucas JI Casal Celão 262 248 036 

Graça Maria S. Figueiredo Monteiro JI Coto 262 248 047 
 

 

b) Informações-Chave 

Qualquer alteração ao funcionamento definido, será dada pelo Diretor e será divulgada pelos canais de 

comunicação anteriormente mencionados, nomeadamente: 

 Alterações ao funcionamento dos Estabelecimentos de Educação/Ensino; 

 Alterações ao Plano de Contingência; 

 Alterações às orientações dos agentes educativos; 

 Mensagem a veicular, caso seja identificado um caso provável e/ou caso possível, confirmado ou 

surto num Estabelecimento de Educação/Ensino, de acordo com as instruções da Autoridade de 

Saúde Local. 

http://www.agdjoao.org/
http://www.agdjoao.org/
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c) Fluxos de Informação 

Estão afixados cartazes da Direção Geral de Saúde (DGS) sobre a correta higienização das mãos, 

etiqueta respiratória e colocação de máscaras, em todos Estabelecimentos de Educação/Ensino. 

A comunicação interinstitucional com as Equipas de Saúde, agentes de proteção civil, entre outros é da 

responsabilidade do Diretor e na impossibilidade deste, por outro elemento da direção designado. 

d) Reuniões  

As reuniões têm como finalidade o reporte de ocorrências no sentido de melhorar, agilizar e atualizar 

os procedimentos relativamente ao Plano de Contingência, ocorrem por diferentes canais, e-mail, 

videoconferência, telefone ou outros que se considerem ajustados a cada situação. 

C. Medidas de manutenção da atividade escolar em situação de crise  

De acordo com o estabelecido na Resolução de Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho, em 

caso de impossibilidade, devido à pandemia da doença COVID-19, de se manterem todas as turmas em 

regime presencial, sem que as medidas relativas à reorganização dos horários e gestão dos espaços 

escolares se revelem suficientes, poderá ser determinada, pela tutela e/ou Autoridades de Saúde de 

Saúde Local, a transição excecional e temporária para o Regime Misto, que combina atividades 

presenciais com sessões síncronas e trabalho autónomo, ou para o Regime Não Presencial, em que o 

processo de ensino e aprendizagem ocorre, exclusivamente, em ambiente virtual, através de sessões 

síncronas, assíncronas e trabalho autónomo. 

Deste modo, serão acionados os mecanismos/recursos em conformidade com os Regimes Misto ou Não 

Presencial de forma a garantir a continuidade da qualidade do ensino/aprendizagem de qualidade, 

nomeadamente: 

 Os horários de cada turma, bem como a carga horária de cada disciplina são readaptados, 

atendendo aos níveis etários e de escolaridade dos alunos, às diferentes matrizes curriculares e 

às determinações da tutela, constantes no documento “Organização Ano Letivo 2021/2022”; 

 As metodologias de trabalho recorrendo a diversas plataformas de E@D; 

 A escolha da plataforma digital de videoconferência – ZOOM; 

 A possibilidade de empréstimo de recursos tecnológicos aos alunos. 

Quanto aos deveres dos alunos, quer se trate do Regime Presencial, Não Presencial ou Misto é aplicável 

o disposto do Estatuto do Aluno e Ética Escolar, aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro e 

demais legislação em vigor, bem como o disposto no Regulamento Interno do Agrupamento, estando os 
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alunos obrigados ao cumprimento de todos os deveres neles previstos, designadamente o dever de 

assiduidade nas sessões síncronas e o de realização das tarefas/atividades solicitadas pelos docentes. 

 

Modelo de Ensino @ Distância (Regime Misto e Regime Não Presencial) 

 

A. Regime presencial: aquele em que o processo de ensino e aprendizagem é desenvolvido num 

contexto em que alunos e docentes estão em contacto direto, encontrando-se fisicamente no 

mesmo local. 

B. Regime misto: aquele em que o processo de ensino e aprendizagem combina atividades 

presenciais com sessões síncronas e com trabalho autónomo. 

C. Regime não presencial: aquele em que o processo de ensino e aprendizagem ocorre em 

ambiente virtual, com separação física entre os intervenientes, designadamente docentes e 

alunos. 

D. Trabalho autónomo: aquele que é definido pelo docente e realizado pelo aluno sem a presença 

ou intervenção daquele. 

E. Sessão assíncrona: aquela que é desenvolvida em tempo não real, em que os alunos trabalham 

autonomamente, acedendo a recursos educativos e formativos e a outros materiais curriculares 

disponibilizados numa plataforma de aprendizagem online, bem como a ferramentas de 

comunicação que lhes permitem estabelecer interação com os seus pares e docentes, em torno 

das temáticas em estudo. 

F. Sessão síncrona: aquela que é desenvolvida em tempo real e que permite aos alunos interagirem 

online com os seus docentes e com os seus pares para participarem nas atividades letivas, 

esclarecerem as suas dúvidas ou questões e apresentarem trabalhos. 

 

 

Aulas 
Síncronas 

Aulas 
Assíncronas 

Trabalho  

Autónomo 
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I. Situação de absentismo reduzido (casos esporádicos e isolados da doença) 

 Alunos: para minimizar os efeitos da sua ausência, o aluno deve ser apoiado com material a ser 

enviado, pelos professores de cada disciplina, através das ferramentas tecnológicas disponíveis 

(aplicações, email, etc.); sempre que possível, dever-se-á proporcionar a assistência das aulas 

através da plataforma ZOOM. 

 Pessoal Administrativo: o serviço será redistribuído de acordo com as indicações do Diretor, 

ouvida a Coordenadora Técnica. 

 Assistentes Operacionais: o serviço será redistribuído de acordo com as indicações do Diretor ou 

através do recurso à CMCR e/ou à bolsa de substituição (substituições temporárias), ouvida a 

Encarregada Operacional. 

 Docentes: recorrer-se-á à bolsa de substituição de docentes (substituições temporárias) e às 

situações atualmente previstas para as permutas e aulas de substituição. 

II. Situação de absentismo elevado (elevado número de casos da doença) 

 Alunos: no caso de uma turma inteira ter de ficar de quarentena, será ativado o Regime Misto, 

em que essa turma passará a ter aulas em Ensino à Distância (E@D) através da plataforma ZOOM 

e restantes tecnológicas disponíveis (e-mail e aplicações); no caso de encerramento da Escola a 

lecionação será feita em regime não presencial com recurso ao E@D. 

 Pessoal Administrativo: os serviços administrativos poderão continuar a funcionar em regime 

presencial, misto ou não presencial (através do teletrabalho), dependendo das condições 

possíveis e das indicações sanitárias. 

 Assistentes Operacionais: O encerramento de uma Escola é uma medida que apenas deve ser 

adotada se determinada pela autoridade de Saúde Pública Local, após avaliação epidemiológica 

da situação. Caso não estejam reunidas as condições mínimas acima referidas, o Diretor do 

Agrupamento contactará a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), para ser 

tomada uma decisão quanto ao eventual encerramento. 

 Docentes: as turmas cujo absentismo de professores corresponda à perda de, pelo menos, 50% 

da carga horária letiva semanal deverão passar ao regime de ensino não presencial. 
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Caldas da Rainha, 07 de outubro 2021 

O Diretor 
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