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ENQUADRAMENTO 

O presente Plano de Contingência consiste num conjunto de medidas definidas com o objetivo de proteger 

a saúde das crianças e dos profissionais que estão afetos à atividade educativa da valência da educação pré-

escolar, através da prevenção e controlo da infeção do Coronavírus (COVID-19), garantindo o normal 

funcionamento das diversas unidades educativas. 

O Plano de Contingência pressupõe sempre articulação com as famílias, os serviços de saúde e outras 

estruturas pertinentes da comunidade educativa. 

O Plano de Contingência do AESM para a Educação Pré-Escolar inclui um conjunto de medidas e 

procedimentos aplicáveis em todas as unidades educativas do Agrupamento Sá de Miranda onde funciona a 

valência da Educação Pré-Escolar.  

A complementar este Plano de Contingência existe o Plano de Limpeza que estará afixado em todas as 

unidades educativas do AESM onde se reiniciam as atividades a 1 de junho. 

Em cada jardim-de-infância será elaborado um documento que ficará anexo a este Plano, onde se indica e 

se esclarece a finalidade de cada um dos espaços que vão ser utilizados, os circuitos de circulação e outras 

especificidades próprias dessa mesma unidade educativa. 

O COVID-19 

O COVID-19 pertence ao grupo dos coronavírus que podem causar infeções, normalmente associadas ao 

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

como pneumonia. 

Considera-se que o COVID-19 se pode transmitir de pessoa para pessoa através de: 

 gotículas respiratórias, produzidas pela tosse, espirro ou fala de uma pessoa infetada, podendo ser 

inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas; 

 contacto direto com secreções infeciosas; 

 aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem. 

Principais sintomas 

Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo: 

 febre 

 tosse 

 falta de ar (dificuldade respiratória) 

 cansaço 

Período de incubação 

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 dias, segundo as últimas 

informações publicadas pelas autoridades de saúde.  

Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data 

da última exposição a caso confirmado. 

As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta (via aérea e por 

contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados). 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA 

O Plano de Contingência do AESM para a Educação Pré-Escolar para o COVID-19 permite preparar, de modo 

adequado, a comunidade do Agrupamento Sá de Miranda para o exercício profissional em fase de epidemia.  

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

são ajustadas aos diferentes cenários de evolução da epidemia, a fim de assegurar que cada um saiba o que 

fazer em situação de crise e o que esperar das ações desenvolvidas por si e pelos outros. 

1. Normas de conduta e atuação 

1.1. Dos profissionais, docentes e não docentes 

 Adotar normas e comportamentos de higiene individuais constantes neste Plano. 

 Desenvolver todos os procedimentos de modo a que as normas estabelecidas neste Plano sejam 

implementadas pelos diversos intervenientes do processo educativo. 

 Definir em cada unidade educativa os circuitos de circulação adequados, bem como a sala de 

isolamento e colocar a respetiva sinalética. 

 Acompanhar as crianças nas fases de cumprimento das normas de higienização pessoal. 

 Não se apresentar ao serviço se tiver sintomas ou sinais sugestivos de COVID-19. 

 As educadoras devem informar os encarregados de educação das normas específicas para este 

reinício da atividade educativa. 

 Manter, pelas educadoras, contacto regular com os encarregados de educação através do 

telefone ou de um qualquer meio digital (correio eletrónico, WhatsApp,…). 

 Assegurar que haja sempre um assistente operacional pronto para receber uma criança que é 

entregue por um encarregado de educação. 

 Garantir, pelos assistentes operacionais, que a higienização diária dos materiais, equipamentos e 

espaços são realizadas nos termos constantes no Plano de Limpeza. 

 Comunicar atempadamente quando tiver de faltar. 

1.2. Dos pais e encarregados de educação 

 Diligenciar de modo a que as crianças em cada dia permaneçam no espaço do jardim-de-infância 

o menor tempo possível. 

 Garantir que haja sempre uma bata, um chapéu e uma muda de roupa limpa no Jardim-de-

infância. 

 Entregar no primeiro dia um calçado suplementar para a criança usar dentro do recinto educativo, 

que permanecerá durante todo o tempo em que decorrerem atividades educativas. 

 Garantir que a criança não leva brinquedos ou outros objetos quando entra no jardim-se-infância. 

 Não entrar dentro do recinto do jardim-de-infância quando a criança é entregue no início do dia 

nem quando a vai buscar. 

 Privilegiar o diálogo com a educadora através do uso do telefone ou de um qualquer meio digital 

(correio eletrónico, WhatsApp,…). 

 Se for imprescindível o contacto presencial, por alguma situação excecional, deve ser feito à 

entrada do recinto escolar com uso de máscara e com a salvaguarda do distanciamento social 

mínimo de 1,5 a 2m. 

 Não pode enviar a criança para o jardim-de-infância se esta apresentar sintomas ou sinais 

sugestivos de COVID-19. 
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1.3. Dos técnicos das AAAF 

 Cumprir as normas de higiene e conduta constantes neste Plano. 

 Com as adaptações necessárias, implementar todas as normas e os procedimentos previstos neste 

Plano. 

 Não se apresentar ao serviço se tiver sintomas ou sinais sugestivos de COVID-19. 

2. Medidas de higiene  

2.1. Normas gerais  

 É obrigatório o uso de máscara por todos os profissionais que exercem atividade nas unidades 

educativas e por qualquer outro elemento que entre no recinto. 

 O calçado que é usado no interior do recinto escolar pelas crianças e pelos profissionais, docentes 

e não docentes, é diferente do que usam no exterior e deve sempre lá permanecer enquanto 

decorrerem as atividades educativas. 

 Todas as crianças e todos os profissionais têm de usar bata durante no tempo em que 

permanecem no espaço educativo, que só deve ser vestida quando já estão no interior.  

 Deve haver para cada criança um espaço específico próprio onde são guardadas as suas peças de 

vestuário individuais tais como a bata, o chapéu/boné e a muda de roupa suplementar, bem como 

o seu calçado.  

 As peças de vestuário iguais para todas as crianças (bata, chapéu/boné,…) devem estar 

devidamente marcadas com o nome de cada um de modo a evitar trocas.  

 O calçado específico que cada criança utiliza no espaço educativo é trocado à sua entrada na 

unidade educativa e à saída. No final do dia tem de ser bem higienizado. 

2.2. Normas gerais individuais de higiene 

 Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 

segundos. 

 Deve reforçar-se a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após o uso da casa de 

banho e sempre que as mãos estejam sujas. 

 Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar. 

 Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida. 

 Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos. 

 Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções 

respiratórias. 

 Evitar cumprimentos sociais com contacto físico. 

 Não comparecer no local de trabalho quando se tem algum sintoma de possível infeção. 

 Manter, no mínimo, uma distância de 2 metros. 

 Não partilhar alimentos e não utilizar os mesmos recipientes (copos, talheres, etc.). 

 Não partilhar objetos pessoais. 

2.3. Normas de higiene das crianças a acautelar pelos profissionais (docentes e não docentes) 

 As mãos devem ser lavadas na entrada da unidade educativa, antes e após as refeições, antes e 

após a ida à casa de banho e sempre que regressem do espaço exterior. 
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 Deve ser incutido nas crianças a rotina de lavagem frequente das mãos, com água e sabão, 

esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos. 

 Quando a criança chega de manhã deve ser de imediato colocada a bata e o calçado próprio. 

 No final do dia, na hora de saída a bata é retirada e o calçado trocado. 

2.4. Higienização dos materiais, equipamentos e espaço edificado 

 Diariamente as instalações, os equipamentos e os materiais pedagógicos de cada unidade 

educativa são desinfetados e higienizados. As casas de banho são higienizadas duas vezes por dia. 

 Os procedimentos que estão inerentes ao processo de limpeza e higienização das instalações, 

equipamentos e materiais pedagógicos encontram-se sistematizados no Plano de Limpeza da 

ESM. 

 Aquando do processo de desinfeção e higienização os assistentes operacionais devem equipar-se 

com o equipamento de proteção individual (EPI). 

 As portas e janelas devem ser sempre abertas quando que não haja crianças na sala. Na presença 

de crianças deve assegurar-se o maior arejamento possível do espaço onde se encontram, desde 

que não estas não sejam expostas a correntes de ar. 

 O ar condicionado permanecerá desligado até terminarem as atividades educativas a 26 de junho. 

3. Medidas organizativas e ações a adotar em cada unidade educativa 

3.1. Medidas organizativas gerais  

 A entrada de elementos externos ao funcionamento da unidade educativa deve ser evitada. Em 

caso de absoluta necessidade de entrada de elementos externos, a circulação deve ser 

circunscrita ao mínimo indispensável e fora do horário de atividades com as crianças. Se for 

imprescindível a sua entrada no horário em que as crianças estão presentes deve evitar-se o 

contacto. 

 Sempre que as condições das instalações da unidade educativa o permitam, a portaria de entrada 

deve ser diferente da de saída.  

 Nas pausas intermédias do período normal de trabalho (meio da manhã ou da tarde) os 

assistentes operacionais e os docentes não podem sair do recinto educativo. 

 Internamente são estabelecidos circuitos de circulação, devidamente sinalizados, adequados às 

condições físicas do estabelecimento escolar, de modo a se evitarem, na medida do possível, 

cruzamentos entre grupos distintos. 

 Não realizar qualquer tipo de atividade que envolva a concentração dos pais e encarregados de 

educação (festas, reuniões,…). 

3.2. Organização dos espaços 

 Os espaços devem ser organizados de modo a evitar contactos entre pessoas de grupos 

diferentes. 

 Os espaços que não serão utilizados devem permanecer encerrados. 

 Cada sala de atividades é utilizada unicamente por um grupo-turma.  

 O uso do espaço exterior para o desenvolvimento das atividades educativas deve ser privilegiado. 

 Quando estão em mesas o distanciamento físico entre as crianças deve ser maximizado. 

 Devem ser retiradas das salas de atividades todos os acessórios e materiais que não sejam 

necessários à prática pedagógica. 
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 Os materiais pedagógicos que forem utilizados devem ser de fácil desinfeção e higienização. 

 Os materiais utilizados por uma criança só podem ser utilizados por outra depois de serem bem 

higienizados. 

 Os tempos de recreio e o uso do espaço exterior, quando utilizados por diferentes grupos-turma, 

devem ser desfasados e bem higienizados após a utilização de cada grupo. 

3.3. Práticas pedagógicas 

As educadoras, com o apoio da respetiva assistente operacional de sala, devem garantir o cumprimento das 

práticas pedagógicas constantes nas Orientações da DGEstE para a reabertura da Educação Pré-Escolar. 

3.4. Distribuição de serviço dos assistentes operacionais 

Para cada grupo-turma estará afeto uma assistente operacional que apoiará o trabalho que a educadora 

desenvolve. 

Poderá, ainda, se se justificar, tendo em conta o número de crianças a frequentar o jardim e a especificidade 

do mesmo, haver um outro assistente operacional na unidade educativa para que assegurar as limpezas 

intermédias dos espaços e equipamentos depois de utlizados, bem como o atendimento de telefone e de 

portaria. Este recurso suplementar nunca pode entrar nas salas onde decorrem atividades educativas, nem 

pode estar no espaço exterior quando este está a ser utilizado por um grupo-turma. 

Para além disso, haverá, ainda, no AESM uma equipa de reserva que substituirá elementos em falta, se for 

necessário. 

4. Divulgação das medidas de prevenção  

Como orientações para a prevenção do surto Covid-19 e preparação do reinício das atividades educativas, 

foram adotadas as seguintes medidas: 

 Colocação de cartazes de divulgação de normas de atuação, de comportamento e de higiene dos 

profissionais e das crianças. 

 Esclarecimento em reunião por videoconferência com os educadores de infância e com aos 

coordenadores de estabelecimento da organização a implementar e dos procedimentos gerais a 

ter no processo de reinício das atividades educativas da educação pré-escolar. 

 Esclarecimento pela educadora de infância aos encarregados de educação das normas e 

procedimentos aquando do regresso à atividade educativa presencial das crianças. 

 Divulgação deste Plano às Educadoras e coordenadoras de estabelecimento, por e-mail. 

5. Sala de isolamento 

A colocação de um qualquer elemento da comunidade educativa na sala de isolamento visa impedir que 

outros possam ser expostos e infetados. Tem como principal objetivo evitar a propagação da doença que é 

transmissível de pessoa para pessoa.  

A área de “isolamento” tem como finalidade evitar ou restringir o contacto direto dos restantes membros da 

comunidade com o “doente” (com sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição 

de caso suspeito) e permitir um distanciamento social deste.  

Em cada unidade educativa existe uma sala de isolamento devidamente identificada. Também devem ser 

identificados os circuitos de circulação para chegar e sair da sala de isolamento. 
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A sala de isolamento possui produtos de higiene de limpeza de mãos, lenços de papel, termómetro, sacos de 

lixo, máscaras e luvas descartáveis. A sala de isolamento deve estar sempre fechada. 

6. Medidas a adotar perante um caso suspeito 

6.1. Sinais e sintomas de um caso suspeito em criança 

Se uma criança apresentar sinais que indiciem poder ser um caso suspeito deve este ser levado pela 

assistente operacional para a sala de isolamento que proceder conforme referido no ponto 10.2.  

 

6.2. Procedimentos subsequentes à identificação 

Medidas de atuação no caso de identificação de um caso suspeito - criança: 

1.º Se for a educadora a identificar o caso suspeito, chama o assistente operacional para ir com a criança 

para a sala de isolamento e informa o encarregado de educação; 

2.º O assistente operacional de imediato higieniza bem as mãos, calça luvas e permanece com a criança 

na sala de isolamento enquanto contacta com a linha SNS 24 (808 24 24 24). Segue depois as 

indicações que forem dadas; 

3.º É interdito o acesso a esta sala a qualquer outra pessoa enquanto lá estiver um caso suspeito, ou, 

depois de lá ter estado, enquanto não for realizada a necessária higienização. 

6.3. Sinais e sintomas de um caso suspeito em criança 

Se o caso suspeito for uma educadora ou assistente operacional deve cumprir os procedimentos indicados 

em 10.2 de forma autónoma, sem recorrer ao auxílio de qualquer outra pessoa. Deve informar a 

coordenadora de estabelecimento, via telefone, de que está na sala de isolamento e que irá iniciar os 

procedimentos de contacto com a Linha SNS 24. 

6.4. Comunicação superior de um caso suspeito  

Identificado um caso suspeito, a assistente operacional ou a educadora de imediato informa a coordenadora 

de estabelecimento que por sua vez dá conhecimento à Diretora da sua existência. 

6.5. Confirmação de caso suspeito 

Na situação do caso ser confirmado deve-se: 

1.º providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”; 

2.º reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e mais 

utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminadas; 

3.º dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o doente confirmado 

(incluindo materiais e equipamentos utilizados por este); 

4.º armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 ou 70 mícron) 

que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado e enviado para operador licenciado 

para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico. 

Se algum sinal aparecer quando está em casa, criança, assistente operacional ou educadora de infância deve 

ficar em casa, telefonar para a Linha SNS 24 (808 24 24 24) e informar quem se encontra no espaço educativo, 

se a orientação que lhe for dada for no sentido de permanecer em casa ou de se dirigir a uma unidade de 

saúde. 
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7. Responsabilidades 

Professor ou outro profissional do AESM – Identifica caso suspeito  

Assistente operacional – Acompanha o caso suspeito até à sala de isolamento, com distância de segurança, 

mede a temperatura e efetua a chamada para o 800 24 24 24 (Saúde 24). Informa do modo mais 

expedito a coordenadora de estabelecimento.  

Coordenadora de estabelecimento – Informa a Diretora e providencia para que se proceda devidamente à 

desinfeção e descontaminação da sala de isolamento.  

A Diretora – Informa de imediato o Delegado Regional de Educação do Norte e a Autoridade de Saúde Local 

sobre a existência do caso suspeito e informa de imediato o Delegado Regional de Educação do 

Norte e a Autoridade de Saúde Local sobre a existência do caso suspeito validado. 

Cabe à Diretora, ouvido um membro do governo, a decisão de encerrar a Escola.  

7. Contactos úteis 

 Linha de SNS24 – 808 24 24 24 

 Unidade de Saúde Pública – 253 208 260 

 Telefone do Agrupamento Sá de Miranda – 253 200 980 

 e-mail – geral@sa-miranda.net 

 Endereço do site do agrupamento – https://www.aesamiranda.pt/ 

 

Agrupamento de Escolas Sá de Miranda, em 27 de maio de 2020 

 

A Diretora 

 

Margarida Antonieta Silva 

https://www.aesamiranda.pt/

