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A. ENQUADRAMENTO 

Na atual situação relacionada com a COVID-19, as orientações da Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares e da Direção-Geral de Saúde determinam, a todos os 

agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas, a elaboração de planos de contingência que 

minimizem o risco de contágio, garantam a retoma das atividades educativas e formativas, 

letivas e não letivas em condições de segurança para toda a comunidade educativa e definam 

os procedimentos a adotar perante um caso suspeito de Covid-19. 

No âmbito do processo de descentralização da Educação, as escolas do Agrupamento de 

Escolas da Batalha integram o plano de contingência do Município da Batalha, que define os 

procedimentos a adotar perante um(a) trabalhador(a) ou utente com sintomas de infeção. 

 

B. PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA AS ESCOLAS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA BATALHA 

1- Medidas de prevenção e higienização de ambientes 

1.1. Medidas de prevenção a adotar no interior das escolas 

Para minimizar o risco de infeção por SARS-CoV-2, é fundamental adotar medidas de 

prevenção e controlo da transmissão da COVID-19. 

A definição destas medidas deve considerar que o vírus se transmite de pessoa para pessoa, 

essencialmente através de gotículas que podem ser inaladas ou depositar-se em superfícies ou 

objetos em que tocamos, e, eventualmente, através de aerossóis potencialmente infetados em 

espaços fechados.  

Neste sentido, destacam-se as seguintes medidas:  

• Distanciamento entre pessoas - nas atividades letivas, respeitando a distância entre as 

mesas na sala de aula e a distância nas aulas de Educação Física, de acordo com as orientações 

da DGS; fora das atividades letivas, evitando ajuntamentos, circulando sempre pelo lado 

direito dos percursos definidos e guardando a distância de segurança;  

• Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem frequente das mãos (em particular, antes do 

almoço), a desinfeção com solução antisséptica de base alcoólica (SABA) e etiqueta 

respiratória;  

• Utilização de equipamentos de proteção individual (nomeadamente, máscaras, 

obrigatórias, em permanência, no interior das escolas, exceto para crianças do Pré-escolar e 

do 1º Ciclo do Ensino Básico, e desinfeção do calçado à entrada da escola);  

• Higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos espaços;  

• Automonitorização de sintomas, de modo a evitar a deslocação para a escola de 

pessoas com sintomas sugestivos de COVID-19.  

Destaca-se ainda as seguintes medidas: 

- Se espirrar ou tossir, tapar o nariz e a boca com o antebraço ou com um lenço de papel (no 

caso de alunos do 1º CEB e crianças do Pré-escolar); 

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

- Lavar/desinfetar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir. 

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

secreções respiratórias; 
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- Evitar a partilha de material escolar ou de brinquedos; 

- Evitar a partilha de comida e de outros bens pessoais (telemóvel, computador...) 

- Seguir sempre as normas definidas pelo agrupamento e as orientações do pessoal docente 

e não docente. 

 

Não havendo ainda uma vacina ou tratamento específico para esta doença, as medidas 

preventivas assumem um papel crucial no combate à COVID-19. 

 

1.2. Higiene do Ambiente Escolar  

- Manter as superfícies e os objetos de trabalho limpos;  

- Promover o arejamento dos espaços; 

- Colocar cartazes ilustrativos de uma boa higienização das mãos nos locais considerados 

essenciais;  

- Em contexto de sala de aula, os(as) docentes, deverão promover atividades para a 

aquisição de bons hábitos de higiene;  

- O pessoal docente e não docente deve promover os bons hábitos em relação à lavagem 

das mãos; 

- Existem dispensadores com SABA em variados pontos da escola, em todos os espaços 

considerados necessários. 

 

1.3. Atividades essenciais e prioritárias para o funcionamento:  

- Limpeza de espaços e sua desinfeção;  

- Segurança/vigilância dos edifícios/espaços escolares;  

- Serviços de Administração Escolar;  

- Serviço de Refeitório; 

- Assegurar a entrada de bens ou serviços essenciais ao funcionamento de cada uma das escolas. 

 

2. Procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19 no estabelecimento 

de educação ou ensino 

2.1. Procedimentos gerais 

- Perante a identificação de um caso suspeito (sintomas de febre, tosse e dificuldades 

respiratórias), detetado no estabelecimento de ensino, este deve encaminhar-se ou ser 

encaminhado por um(a) adulto(a) para a área de isolamento, pelo exterior dos edifícios e 

seguindo o percurso mais direto até a esse espaço em cada escola. 

- Deve ser alertado, de imediato, um dos coordenadores (ponto focal), definidos no ponto 4 

deste Plano de Contingência. 

- Sempre que se trate de um(a) aluno(a), a pessoa responsável deve permanecer com o(a) 

aluno(a) na sala de isolamento, cumprindo com as precauções básicas de controlo de infeção, 

nomeadamente quanto à higienização das mãos e à utilização de máscara. 
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- O responsável deve contactar, de imediato, a Autoridade de Saúde Local e devem ser fornecidos 

os dados (nome, data de nascimento e contacto telefónico), bem como, se for o caso, os mesmos 

dados relativos às pessoas que integram os respetivos grupos de contacto do caso suspeito, de 

forma a facilitar a aplicação de medidas de saúde pública aos contactos de alto risco. 

- De acordo com as recomendações recebidas da Autoridade de Saúde Local, será 

contactada a Linha SNS 24 (808 24 24 24) e serão seguidas as instruções fornecidas.  

- No caso de se tratar de um(a) menor, dever-se-á comunicar a situação aos Pais e/ou 

Encarregados(as) de Educação, cumprindo as orientações da Autoridade de Saúde Local e, 

eventualmente, da Linha SNS 24.  

- No caso de se tratar de um(a) profissional adulto(a) - docente ou não docente -, dever-se-á 

contactar os Familiares, cumprindo as orientações da Autoridade de Saúde Local e, 

eventualmente, da Linha SNS 24. 

 

2.2 – Situações específicas 

No caso de um aluno/profissional (docente ou não docente) informar que está em casa 

com sintomas da doença ou com a doença:  

- Identificação dos espaços frequentados e listagem dos contactos próximos estabelecidos.  

- Reforço das medidas de limpeza e higienização dos espaços e materiais utilizados.  

- Reforço da vigilância das pessoas que estiveram em contacto de maior proximidade em 

contexto escolar,  

- Aguardar a indicação do resultado do teste, eventualmente efetuado, e, caso seja positivo, 

seguir as indicações fornecidas pela Autoridade de Saúde Local ou pela Linha SNS 24. 

 

2.3 – Medidas coletivas a adotar pelo estabelecimento de educação ou ensino 

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

contactos, outras medidas coletivas a aplicar pelo estabelecimento de educação ou 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*.  

*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. 

 

3. Contactos: 

Escola-sede do Agrupamento – 244 769 290 / 244 769 280 

Autoridade de Saúde Local - Delegado de Saúde da Batalha (Dr. Vítor Sousa) – 966 343 585  

Linha SNS 24 – 808 24 24 24  

Centro de Saúde da Batalha – 244 769 920 

Bombeiros Voluntários da Batalha – 244 768 500 
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4. Responsáveis pela implementação do Plano de Contingência 

Coordenadores (Ponto focal) – Diretor e Subdiretor:  

Luís Novais 

Jorge Pereira 

Substitutos dos coordenadores – Adjuntas da Direção:  

Alda Loureiro 

Fernanda Guerra  

Maria Margarida Jordão 

Serviços de apoio a Alunos/Pessoal Docente/Pessoal não Docente - Funcionários:  

Júlia Pragosa (Encarregada Operacional) 

Lília Monteiro (Assistente Técnica - A.S.E.) 

Responsáveis pela implementação do Plano em cada uma das escolas do AEB e 

sequência de contactos 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coordenadores 

do AEB 

Escola Básica e Secundária da Batalha 

Jorge Pereira 

Escola Básica de S. Mamede 

Maria do Céu Escudeiro 

Escola Básica da Batalha  

Maria Alice Sousa 

Escola Básica Reguengo do Fetal 

Carla Moras 

Escola Básica Quinta do Sobrado 

Maria de Fátima Amado 

Escola Básica da Faniqueira 

Maria da Graça Poças Rosa 

Escola Básica da Golpilheira 

Miguel Ângelo Monteiro 

Escola Básica de Casais dos Ledos 

Isabel Duarte Sousa 

Escola Básica da Rebolaria – 

Jorge Alexandre Proença 

Escola Básica de Brancas 

Cármen Calado 

Jardim de Infância da Torre 

Maria Susana Valverde 

Jardim de Infância da Golpilheira 

Maria das Dores Felizardo 

 

Autoridade Local 

de Saúde 

(Delegado de 

Saúde da Batalha) 

SNS 24 

 
 

808242424 

Bombeiros Voluntários 

da Batalha/INEM 

Município  

da Batalha 

Encarregado(a) de 

Educação (menor) 

Familiar 

(adulto) 


