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INTRODUÇÃO

A escola assume um papel muito importante na prevenção de uma pandemia, pela possibilidade
de contágio e rápida propagação da doença entre os/as seus alunos/as e profissionais. Deverá,
assim, estar preparada para a adoção de medidas adequadas de prevenção e contenção desta
doença, em estreita articulação com os Encarregados de Educação e as Autoridades de Saúde
Locais.
Conhecer as manifestações da doença, bem como as suas formas de transmissão, constitui a
melhor forma de, sem alarmismos, adotar as medidas de prevenção adequadas. Essas medidas,
se não existirem casos de doença na escola, suspeitos ou confirmados, consistem num conjunto
de regras gerais de higiene pessoal e do ambiente escolar.
Torna-se, então, necessário elaborar um Plano de Contingência, cujo objetivo é manter a
atividade da escola, apesar do absentismo laboral esperado durante o período de maior
expressão epidémica. Consiste num conjunto de medidas e ações, que deverão ser aplicadas
oportunamente, de modo articulado em cada fase de evolução da pandemia COVID 19.
O Plano de Contingência, é da responsabilidade da escola e inicia-se com a análise das possíveis
consequências, no seu funcionamento perante diferentes cenários de absentismo e disfunção
social, condicionados pela percentagem de pessoas infetadas num dado momento, pela
gravidade da doença e pela perceção do risco.
As medidas necessárias, as suas calendarizações, bem como as responsabilidades de cada
pessoa dentro da escola, devem ser ajustadas aos diferentes cenários, numa perspetiva
evolutiva, a fim de assegurar que cada um saiba o que fazer em situação de pandemia e o que
esperar das ações desenvolvidas por si e pelos outros.
O sucesso da sua implementação, depende do envolvimento de toda a comunidade escolar,
passando impreterivelmente pelos/as alunos/as, da capacidade de resiliência da escola e da boa
articulação com os parceiros.
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CORONA VIRUS – COVID 19
O QUE É?
Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença em animais e no ser humano.
A infeção resultante nos humanos é habitualmente uma infeção respiratória moderada, podendo
assemelhar-se a uma gripe comum, no entanto, pode apresentar-se como uma doença mais grave,
como síndromes respiratórios agudos e pneumonias.
O NOVO CORONAVÍRUS SARS-CoV-2
O NOVO CORONAVÍRUS, designado SARS-CoV-2, foi identificado como causa de vários casos de
pneumonia que surgiram em dezembro de 2019, na China. Sendo um agente anteriormente
desconhecido, foi identificado pela primeira vez em seres humanos, com uma ligação epidemiológica
a um mercado de animais, na cidade de Wuhan, na China. Sendo conhecida a sua proveniência
animal, a fonte da infeção não foi ainda confirmada.
A doença associada a este novo coronavírus é denominada como COVID-19.

COMO SE TRANSMITE?
O COVID-19 transmite-se por contacto próximo com pessoas infetadas pelo vírus, ou superfícies
e objetos contaminados.
O COVID-19 pode transmitir-se:
− Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);
− Pelo contacto direto com secreções infeciosas;
− Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron).
A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma
exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias
produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou
pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas e ainda através do contacto das
mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as
mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos).As gotículas, podem , assim depositar-se
nos objetos ou superfícies que rodeiam a pessoa infetada. Por sua vez, outras pessoas podem
infetar-se, ao tocar nestes objetos ou superfícies e depois tocar nos olhos, nariz ou boca com as
mãos.
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QUAIS OS PRINCIPAIS SINTOMAS?
As pessoas infetadas pelo NOVO CORONAVÍRUS podem apresentar sinais e sintomas de uma infeção
respiratória aguda como:
- Febre
- Tosse
-Dificuldade Respiratória
- Cansaço

Em casos mais severos, pode levar a uma pneumonia grave, insuficiência respiratória aguda,
falência renal e de outros órgãos e, eventualmente, à morte.
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MEDIDAS DE PREVENÇÃO

As medidas de prevenção e controlo, visam capacitar a comunidade educativa, para um
conjunto de informação e de comportamentos preventivos necessários e adequados, de forma
a intervir com sucesso no ambiente escolar.
1 – INFORMAÇÃO E CAPITAÇÃO
Afixação da informação escrita (cartazes, panfletos)
Divulgação na página web da escola, de toda a informação recebida e considerada pertinente
relativamente ao assunto
DIVULGAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA
Diretores/as de Departamento (Paulo Belo, Magda Berenguer)
 Implementar as medidas do Plano de Contingência nos respetivos departamentos
Diretoras de Turma –Maria João Freitas, Otília Paiva, Andreia Brites, Sandra Gomes, Maurília
Fernandes
 Divulgar e ler o Plano de Contingência às suas turmas e realizarem uma sessão de
esclarecimento relativamente ao COVID 19, nomeadamente, no que respeita às
medidas de prevenção;
 Dar a conhecer aos Encarregados/as de Educação o Plano de Contingência;
 Proporcionar formação aos Encarregados/as de Educação, sempre que solicitado,
relativamente aos procedimentos a adotar, quer no que respeita às medidas de
prevenção, quer relativamente aos procedimentos a adotar em caso de infeção.
Regresso de deslocações ao estrangeiro
Recomenda-se a devida ponderação relativamente à conveniência dessas deslocações,
principalmente para países ou zonas em que a propagação do vírus se mostra mais ativa,
identificados pelas Autoridades de Saúde. Os/as docentes, alunos/as e demais acompanhantes
que tenham regressado ou que tenham estado em contacto próximo e direto com quem tenha
regressado de país ou zona de risco para a infeção pelo COVID-19, identificados pela OMS,
devem, nos 14 dias subsequentes, monitorizar o seu estado de saúde, medindo a temperatura
corporal duas vezes ao dia, registando os valores e estar atentos a tosse ou a dificuldades
respiratórias. Devem ainda evitar cumprimentos sociais com contacto físico.
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Recomenda-se a devida ponderação relativamente à conveniência dessas deslocações,
principalmente para países ou zonas em que a propagação do vírus se mostra mais ativa,
identificados pelas Autoridades de Saúde.
Os docentes, alunos/as e demais acompanhantes que tenham regressado ou que tenham estado
em contacto próximo e direto com quem tenha regressado de país ou zona de risco para a
infeção pelo COVID-19, identificados pela OMS, devem, nos 14 dias subsequentes, monitorizar
o seu estado de saúde, medindo a temperatura corporal duas vezes ao dia, registando os valores
e estar atentos a tosse ou a dificuldades respiratórias. Devem ainda evitar cumprimentos sociais
com contacto físico.
Aos docentes e funcionários/as que tenham viajado para o exterior da Madeira e realizado o
teste PCR, mesmo tendo resultado negativo para a covid-19, terão de realizar um segundo teste,
entre o 5.º e o 7.º dia após o primeiro.

PREVENÇÃO DIÁRIA








Utilização obrigatória de máscara;
Manter o distanciamento social obrigatório;
Desinfetar as mãos com álcool gel;
Adoção de medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou
tossir (com lenço de papel ou com o cotovelo, nunca com as mãos e colocar, sempre,
o lenço de papel no lixo);
Lavar as mãos frequentemente, durante 20 segundos. Deve lavá-las sempre que se
assoar, espirrar, tossir ou após contacto direto com outras pessoas;
Evitar contacto próximo com pessoas com infeção respiratória.

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

MEDIDAS DE ISOLAMENTO
A colocação numa sala de isolamento visa impedir que outros possam ser expostos e infetados.
Tem como principal objetivo, evitar a propagação da doença transmissível na escola e na
comunidade.
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As salas destinadas ao isolamento na EPCC, 2º andar (sala 204) e no 4º andar (404), estão
equipadas de acordo com as Orientações das Autoridades de Saúde, nomeadamente com:
- Caixote de lixo;
- Solução antisséptica de base alcoólica;
- Toalhetes de papel;
- Termómetro;
- Água e alimentos não perecíveis.
Caso alguma pessoa venha a ser encaminhado para estas salas, os Wc mais próximos serão
encerrados para utilização exclusiva.
CASO SUSPEITO
Define-se como caso suspeito quem apresente como critérios clínicos, infeção respiratória
aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória), associados a critérios epidemiológicos.
2 – MEDIDAS DE HIGIENE DO AMBIENTE ESCOLAR
REFORÇO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E HIGIENE DOS ESPAÇOS ESCOLARES:
- Todas as aulas devem ser lecionadas de janelas e portas abertas, para que o arejamento se
faça o mais possível.
- Distanciamento obrigatório de 1,5m.
- Todos os alunos/as, professores/as, funcionários/as e visitantes deverão desinfetar as mãos
antes de entrarem no edifício da Escola. Para esse efeito, estão colocados doseadores bio
álcool: na entrada da escola, 2 º, 3º e 4º pisos, junto ao elevador.
- Todos os Alunos/as, professores/as, funcionários/as, devem lavar as mãos frequentemente
durante 20 segundos, de acordo com as instruções colocadas nas casas de banho.
-Será mantida a distribuição e responsabilização das auxiliares de limpeza pelos diferentes
espaços escolares e reforçada a higienização através de uma desinfeção mais frequente, de
acordo com as características e nível de utilização do espaço, por exemplo:
- Salas de aula desinfeção das mesas, computadores e outros materiais de uso comum pelos
alunos, no final de cada aula. (ALUNOS/AS E PROFESSORES/AS DEVERÃO DESINFECTAR AS
MESAS E CADEIRAS QUE UTILIZARAM). Para o efeito, será colocado em cada sala de aula um
frasco de álcool e toalhetes desinfetantes para os computadores.
- Casas de banho, higienização e desinfeção do espaço, nomeadamente, lavatórios e torneiras
de duas em duas horas.
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- Sala de professores/as, gabinetes e secretaria, desinfeção das mesas de trabalho e outros
materiais, nomeadamente de uso comum, no final do período da manhã e no final do dia e/ou
sempre que receberem pessoas.
Cada professor/a depois de utilizar o seu espaço na sala de professores deverá proceder à sua
desinfeção.
Cada funcionário/a depois de utilizar o seu espaço de trabalho deverá proceder à sua
desinfeção.
- Noutros espaços de trabalho com menor utilização, por exemplo, salas de reuniões, a
higienização deve ser realizada no final de cada utilização do espaço.
- A higienização deve, também, contemplar em todos os espaços a desinfeção dos manípulos
das portas, corrimões e outras superfícies de elevado contacto.
- As funcionárias de limpeza devem proceder ao arejamento dos espaços sempre que possível
por forma a manter alguma circulação de ar, com o exterior em todos os espaços escolares.

COORDENAÇÃO E PLANEAMENTO

1 – IDENTIFICAÇÃO DOS COORDENADORES E DA EQUIPA OPERATIVA

A coordenação global do Plano de Contingência é da responsabilidade do Órgão de Gestão –
Direção da Escola, devidamente apoiada por uma equipa operativa, em articulação direta com
a Unidade de Saúde Pública, e Encarregados de Educação.
A clara atribuição de responsabilidades pela execução das diferentes atividades do Plano,
pressupõe, nomeadamente em caso de elevado absentismo, que cada responsável efetivo do
Plano, deverá ser apoiado por um substituto, devendo deter a preparação necessária para
poderem executar devidamente as funções de que foram incumbidos.
A equipa operativa, será aquela que fará a articulação entre a escola e os serviços de saúde, bem
como os Encarregados de Educação dos respetivos alunos/as e outras entidades pertinentes. A
equipa operativa, será composta por um representante de cada serviço. De acordo com as
orientações da Direção Regional de Saúde, o Coordenador desta equipa deverá ser um membro
pertencente ao órgão de gestão da escola ou o representante máximo da instituição. Na nossa
Escola, a equipa operativa organiza-se da seguinte forma:
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1.1 COORDENADORES EFECTIVOS

COORDENADORA DO PLANO DE CONTINGÊNCIA
SUB- COORDENADORA DO PLANO DE
CONTINGÊNCIA

Isabel Garcia
Diretora Pedagógica
Magda Berenguer
Chefe de Serviços Administrativos

1.2 COORDENADORES SUBSTITUTOS
COORDENADORA DO PLANO DE CONTINGÊNCIA

Otília Paiva
Psicóloga

SUB- COORDENADORA DO PLANO DE
CONTINGÊNCIA

Marla Catanho
Assistente Administrativo

Cadeia de operacionalização
A Cadeia de operacionalização, define a liderança e coordenação em situação de epidemia para
o COVID-19. Ela tem autoridade para tomar decisões e atuar em conformidade a todos os níveis
de intervenção. A seguir indicam-se os papéis dos responsáveis de cada departamento que, na
ausência dos mesmos, deverão ser desempenhados pelos respetivos substitutos sob supervisão
do coordenador.
A Diretora Pedagógica é a Coordenadora da Equipa Operativa, sendo responsável pela
implementação e coordenação do plano de contingência.

. Definição de funções da equipa operativa
Função
Coordenadora do Plano de Contingência
Diretora Pedagógica - Isabel Garcia
(isabelgarcia@epcc.pt)
Substituta: Psicóloga - Otília Paiva
otiliapaiva@epcc.pt

Operacionalização
 Elaborar o Plano de Contingência;
 Ativar o plano de ação;
 Supervisionar todas as ações previstas no
plano de ação da Equipa Operativa em
articulação com as entidades externas;
 Definir a estratégia de atuação face ao
evoluir da situação;
 Definir as medidas de reforço de
higienização de mãos por parte da
comunidade educativa, etiqueta respiratória,
distanciamento social, limpeza e desinfeção e
arejamento de espaços
 Desenvolver, manter, implementar, rever e
propor alterações ao Plano, sempre que se
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justificar e em estreita articulação com as
Autoridades de Saúde;
 Identificar e sinalizar os casos identificados
de doença entre Alunos, Professores e
Funcionários;
 Contactar a SRS 24 Madeira, quando
necessário, ou designar um elemento da
Equipa Operativa para o efeito;
 Obter e difundir informação atualizada,
emanada pela a Secretaria Regional de
Educação ou a Secretaria Regional de Saúde
e Proteção Civil e outras Entidades de Saúde
competentes;
 Definir e implementar, em articulação com
outros colaboradores as medidas de
manutenção das atividades letivas nos casos
de suspensão de atividades presenciais e de
absentismo de Alunos e/ou de Professores
(tabelas de substituições, moldes da
continuidade do processo de ensinoaprendizagem com recurso à rede
informática, e outras).
 Avaliar o impacto de um eventual não
cumprimento do calendário escolar e
respetivas medidas de mitigação.
 Dirigir e coordenar o processo de
comunicação interna e externa (com Pais e
Encarregados de Educação, Secretaria
Regional de Educação ou a Secretaria
Regional de Saúde e Proteção Civil

Vice-Coordenador do Plano de Contingência
Magda Berenguer
magdaberenguer@epcc.pt
Substituta: Marla Catanho
marlacatanho@epcc.pt

 Coadjuvar a Coordenadora do Plano de
Contingência, em todas as atividades
referentes à aplicação do mesmo;
 Coordenar a atuação dos restantes
membros da comunidade escolar, em
estreita articulação com a Coordenadora do
Plano;
 Promover a divulgação do Plano de
Contingência junto da comunidade escolar,
disponibilizar e divulgar informação
atualizada, de acordo com as indicações da
Coordenadora do Plano;
 Definir os locais de afixação estratégica e
afixar os materiais informativos, sempre que
considerado pertinente e proceder à sua
substituição quando deteriorados ou
removidos;
 Efetuar o levantamento de existências, e
assegurar e manter uma reserva estratégica
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dos bens e produtos de higienização,
proteção, limpeza e primeiros socorros
identificados no Plano de Contingência,
segundo as indicações da Coordenadora do
Plano;
 Verificar periodicamente as existências de
produtos de higienização e primeiros
socorros da sala de isolamento e assegurar a
sua reposição;
 Definir e monitorizar as regras de limpeza
e desinfeção de acordo com as indicações da
Coordenadora do Plano (zonas de reforço de
higienização,
periodicidade
e
procedimentos de higienização);
 Reforçar os planos de higiene e desinfeção
em vigor referentes às salas de aula, zonas
de circulação, instalações sanitárias,
gabinetes e bar;
 Informar e esclarecer dúvidas dos Pais e
Encarregados de Educação, acerca das
medidas de prevenção e contenção da
doença, adotadas e encaminhar para um
atendimento com a Coordenadora do Plano,
sempre que se justificar;
 Promover a mobilização e colaboração dos
Encarregados de Educação para adoção das
medidas de prevenção e contenção da
doença, adequadas à faixa etária dos seus
educandos, seguindo as indicações das
autoridades de Saúde e as regras e medidas
adotadas pela escola;
 Reforçar junto dos Encarregados de
Educação o seu papel fundamental,
conjuntamente com os profissionais da
escola, para a adoção destas medidas de
exceção sem alarmismos, no sentido de
manter a normalidade das atividades
escolares;
 Nos casos de suspeita detetados nas
instalações da escola, contatar os
Encarregados
de
Educação,
para
comparência na Escola, enquanto o aluno é
encaminhado para sala de isolamento;
 Garantir o acompanhamento em
permanência do aluno que se encontra na
sala de isolamento;
 Contactar a SRS 24 Madeira 808 242420,
quando necessário, de acordo com
indicações da Coordenadora do Plano de
Contingência;
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 Registar todos os casos suspeitos e
detetados na escola, bem como os
sinalizados pelos Encarregados de Educação;
 Sinalizar, diariamente, todos os casos
confirmados da doença e/ou sinalizados
pelos Encarregados de Educação;
 Estabelecer, em estreita articulação com a
Coordenadora do Plano, o regime de
substituições de professores, nos casos de
absentismo devido a COVID-19;
 Garantir a implementação das medidas de
reforço de higienização de mãos, etiqueta
respiratória, arejamento de espaços e
distanciamento social;
 Implementar as medidas de mitigação,
definidas pela Coordenadora, no caso de ser
decretada a suspensão de atividades
presenciais.

Equipa Operativa
Professores e Funcionários

 Atuar de acordo com as indicações da
Coordenadora do Plano de Contingência;
 Encaminhar os/as alunos/as com suspeita
de doença à sala de Isolamento;
 Efetuar os procedimentos de proteção e
higiene;
 Permanecer junto do/a aluno/a, durante o
tempo que ficar na sala de isolamento, de
acordo com as indicações da Coordenadora
do Plano e das Autoridades de Saúde

Medidas específicas para o regresso dos/as alunos/as:
A suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais, determinada pelo Decreto-Lei nº 10
A /2020, de 13 de março foi uma das medidas excecionais e temporárias tomadas pelo Governo
Português para fazer face à pandemia.
Com a evolução epidemiológica, o governo Português estabeleceu para este ano letivo o início
das aulas presenciais e assim, e de acordo com as orientações oficiais, para além do reforço das
medidas gerais de prevenção de contágio (utilização obrigatória de máscara , higienização das
mãos, etiqueta respiratória, distanciamento físico; arejamento de espaços e limpeza e
desinfeção da escola), que devem ser interiorizadas e postas em prática por todos os membros
da comunidade educativa, serão instituídos os seguintes procedimentos específicos:
- Todos/as os alunos/as, professores E funcionários da EPCC deverão respeitar:
- as regras de segurança e de distanciamento físico de 2 metros;
- a avaliação diária da temperatura corporal a alunos e funcionários;
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- a reorganização dos horários dos alunos que serão distribuídos por cursos e espaços da escola
de forma a evitar, na medida do possível, o contacto com outros grupos, devendo os/as
alunos/as respeitar as indicações de professores e funcionários, sobre a forma como deverão
circular e a que zonas e salas poderão aceder;
- a reorganização da disposição salas de aula, de forma a garantir a maximização da distância
entre alunos/as e alunos/as e professores, e evitar que fiquem virados de frente uns para os
outros.
Os/as alunos/as de cada turma, serão distribuídos por salas, devidamente adaptadas e ocuparão
secretárias individuais, de uso exclusivo.
Os intervalos não serão coincidentes, sempre que possível. As turmas têm locais próprios, para
os intervalos a saber:
Varanda da sala 208 – Programador 2ºa no e Saúde 2ºano
Bar – Programador 3º ano Programador de 1ºano, 3D, Gestão 3ºano
Terraço – Desenho de Comunicação e Gestão 1ºano
Átrio exterior (entrada da Escola): Saúde 3ºano
- Perante a identificação de um caso suspeito na escola, realizar-se-ão os procedimentos
específicos enumerados nos pontos seguintes do presente Plano e serão fornecidos à
autoridade de saúde local os dados (nome, data de nascimento, contacto telefónico) das
pessoas que integram a respetiva turma (alunos, pessoal docente e não docente) do caso
suspeito, de forma a facilitar a aplicação de medidas de saúde pública aos contactos de alto
risco.
- Todos os Encarregados de Educação, deverão informar a escola, através do e-mail, sempre que
o seu educando, ou alguém com quem o mesmo tenha estado em contacto recente, apresente
sintomas sugestivos da COVID-19.
- Haverá uma testagem de rastreio à COVID-19, prévia ao reinício das funções, de todos os
professores e funcionários da EPCC
- O acesso ao interior da EPCC estará limitada e os Encarregados de Educação devem,
preferencialmente, fazer marcação prévia ou utilizar canais digitais para a troca de informações
sobre os alunos (e-mail, telefone);
- Sempre que possível, deve ser privilegiado o transporte individual dos/as alunos/as pelos
Encarregados de Educação ou por alguém por eles designado.
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Indicações para os/as Professores e Funcionários
- Os Professores e funcionários, deverão disponibilizar-se para ações de esclarecimento ou
outras reuniões convocadas pela Coordenadora do Plano, se assim o entender, face à evolução
da situação, em articulação com as Autoridades de Saúde competentes;
- As medidas de higiene pessoal, utilização de máscaras, etiqueta respiratória e de higienização
do ambiente escolar adotadas, devem ser interiorizadas e mantidas por todos, durante a
vigência do Plano de Contingência;
- Os Professores e funcionários, deverão assumir uma postura ativa e de exemplo para os alunos,
praticando e levando a cumprir as medidas adotadas pela escola;
- Os espaços destinados a estudantes e funcionários, devem estar sempre bem ventilados, e,
sempre que possível, com as janelas e portas abertas;
- Os Professores e funcionários, deverão informar os alunos das medidas de prevenção e
controlo da COVID-19 adotadas e sensibilizá-los para a manutenção dos procedimentos ao longo
de todo o ano, para sua proteção e da restante comunidade;
- A transmissão de informação de modo conciso e adequado, sem alarmismos, bem como a
tranquilização e reforço da confiança dos alunos na equipa educativa, deverá ser a preocupação
essencial dos Professores, enquanto se mantiverem as medidas excecionais de prevenção e
controlo da doença;
- As dúvidas e esclarecimentos, relativos à aplicação do Plano de Contingência, deverão ser
clarificados junto dos Coordenadores do Plano;
- Nos casos de absentismo devido à COVID-19, é obrigatória a comunicação aos Serviços
Administrativos;
Indicações para os Alunos/as
- Todos os/as Alunos/as serão responsabilizados pela execução das normas e procedimentos de
prevenção e controlo da COVID-19, em vigor na escola, de acordo com as informações que se
encontram afixadas em toda a Escola, e as indicações e esclarecimentos que serão fornecidos
pelos Professores e Funcionários;
- O cumprimento de todas as normas, além de corresponder a uma imposição das Autoridades
de Saúde para as Escolas, contribuirá para uma maior eficácia na prevenção e controlo da
doença, e, portanto, para a maior proteção dos alunos e de toda a comunidade escolar;
- Os/as alunos/as, após a informação/formação e verificação dos procedimentos em vigor na
escola, deverão atuar em conformidade enquanto se mantiver em vigor o Plano de Contingência
e poderão ser alvo de medidas disciplinares por comportamentos ou atitudes que
deliberadamente ponham em risco a restante comunidade escolar;
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- Os/as alunos/as deverão zelar pela boa conservação dos materiais informativos afixados e dos
dispositivos de higiene disponibilizados nas salas de aula e outros espaços escolares, podendo
ser alvo de medidas disciplinares por comportamentos que deliberadamente visem a
danificação dos mesmos.
Indicações para os Encarregados de Educação
- Os Encarregados de Educação assumem um papel fundamental na sensibilização e promoção
de rotinas de prevenção e controlo da COVID-19, por parte dos seus educandos, na sua
responsabilização para o cumprimento das medidas adotadas na escola e na adoção de atitudes
de tranquilização e transmissão de confiança na equipa educativa aos seus educandos;
- Os Encarregados de Educação, deverão consultar as orientações disponibilizadas pelas
Autoridades de Saúde e/ou pela escola, nomeadamente no site já indicado.
- Os Encarregados de Educação, devem cuidar de manter atualizados os seus contactos de forma
a possibilitar uma comunicação célere e eficaz por parte da escola;
- Os Encarregados de Educação, deverão colaborar no cumprimento estrito das normas ditadas
pelas Autoridades de Saúde competentes de não admissão nas instalações da escola de alunos
que apresentem febre ou outros sintomas de doença.
- Os Encarregados de Educação devem comunicar á escola, os casos diagnosticados de COVID19 dos seus educandos, ou contactos próximos, telefonicamente ou através do e-mail.
- Os/as alunos/as apenas serão readmitidos na escola quando tiverem alta clínica. Nos casos de
doença com sintomatologia semelhante à COVID-19, poderá vir a ser exigida uma declaração
médica para readmissão nas instalações da escola.
- Todas as dúvidas E esclarecimentos relativos às medidas de controlo e prevenção da doença
na escola, poderão ser clarificados pelos Diretores de Turma;
- Os Encarregados de Educação deverão manter-se atentos aos seus telemóveis, e-mails, à
plataforma OGHMA e ao Facebook da escola.
PROCEDIMENTOS A TER COM CASOS SUSPEITOS:
Em casa: todos os/as alunos/as ou profissionais, que evidenciem sintomas da doença, devem
ligar para a Linha SRS 24 Madeira – 808 24 24 20, seguindo posteriormente as indicações
recomendadas. O/a aluno/a ou profissional, devem informar a Escola e não deverão voltar, até
que lhe seja dada alta clínica.
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ALUNO/A -CASO EM CONTEXTO SALA







No caso de alguém sentir algum dos sintomas da COVID 19, nomeadamente, tosse,
febre ou dificuldade respiratória, o aluno/a deve informar o professor. O professor
deve dirigir-se à Secretaria da Escola, informar quem é o/a aluno/a e solicitar o Kit
(bata, óculos, luvas e chave da sala de isolamento). Equipa –se, vai buscar o aluno à
sala de aula e conduzi-lo à sala de isolamento, situada no piso 2 (sala 204) ou no piso 4
(sala 404).
Na sala de isolamento, o/a aluno/a, deverá medir a febre e aguardar pelos
procedimentos que a Autoridade Regional de Saúde dará à Escola.
De imediato serão contactados: a linha SRS24 Madeira 808 24 24 20 e os Encarregados
de Educação.
O professor deve voltar à sala de aula, permanecer com a turma em sala, até novas
instruções.
Caso ocorra alguma situação dos sintomas da COVID 19, durante o período de almoço,
ENTRE AS 13 H E AS 14H, o/a professor/a, deverá dirigir –se ao DEPARTAMENTO
FINANCEIRO, solicitar o KIT, informar quem é o/a aluno/a, equipar-se e acompanhar
o/a aluno/a até à sala de isolamento.

SALAS DE ISOLAMENTO: as salas de isolamento são duas: sala 204 e 404. A sala 204 será para
os casos suspeitos que vierem a surgir das seguintes salas de aula: biblioteca, sala 201, sala
208, sala 301 e 303.
A sala 404 será para os casos suspeitos, que vierem a surgir das aulas, que funcionam no
auditório.
A frequência da escola só será permitida, após o esclarecimento da situação pelos serviços de
saúde.
ALUNO-CASO EM CONTEXTO FORA DE SALA AULA
 O/A aluno/a informa o/a funcionário/a mais próximo;
 O/A funcionário/a deve dirigir-se à Secretaria da Escola informar quem é o/a aluno/a
e solicitar o Kit (bata, óculos, luvas e chave da sala de isolamento).
 O/A funcionário/a, depois de equipar-se, acompanha o/a aluno/a até à sala de
isolamento;
 Na sala de isolamento, o/a aluno/a deverá medir a febre e aguardar novos
procedimentos.
 De seguida serão contactados pela coordenadora ou as suas substitutas a linha SRS 24
Madeira 808 24 24 20 e o/a respetivo/a Encarregado/a de Educação.
 Caso ocorra alguma situação dos sintomas da COVID 19, durante o período de almoço,
entre as 13 h e as 14h, funcionário, deverá dirigir –se ao Departamento Financeiro,
solicitar o KIT, informar quem é o/a aluno/a, equipar-se e acompanhar o aluno até à
sala de isolamento.
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NOTA: no caso de ser detetada febre, aquando da medição da temperatura na entrada da
Escola, o/a aluno/a não poderá frequentar as aulas.
Caso esta situação ocorra, o/a aluno/a deverá ficar no exterior da Escola e telefonar para o
seu Encarregado de Educação.
FUNCIONÁRIO/A – CASO COM SINTOMAS NA ESCOLA
 O/A Funcionário/a deve informar a chefia direta, que por sua vez informará a
Coordenadora;
 Deve solicitar a chave da sala de isolamento 404;
 Medir a temperatura;
 Telefona para a Escola do seu telemóvel;
 A Coordenadora faz o contacto com a SRS 24 Madeira.
FUNCIONÁRIO/A-CASO COM SINTOMAS EM CASA
O/A Funcionário/a deve informar a escola da sua situação, contactar a SRS 24 Madeira e seguir
as instruções.
COLABORADOR-CASO TRABALHADOR COM SINTOMAS NA ESCOLA
 O Colaborador deve informar a chefia direta, que por sua vez informará o
Coordenador;
 Deve dirigir- se para a sala de isolamento;
 O coordenador faz o contacto com a linha de Saúde.
COLABORADOR-CASO TRABALHADOR COM SINTOMAS EM CASA
O colaborador que manifeste algum dos sintomas acima referidos, deve informar a escola da
sua situação e permanecer em casa, durante 14 dias ou até alta clínica.
FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES
- Cumpriremos as indicações da linha do SRS Madeira.
PLANO DE COMUNICAÇÃO
A REDE DE COMUNICAÇÃO TEM POR BASE:
1. Atualização no OGHMA de todos os contactos telefónicos e e-mails, de todos os elementos
da comunidade educativa, alunos/as, Encarregados de Educação, Formadores e Funcionários.
2. O plano de contingência será disponibilizado no OGHMA
3. O plano de contingência, será divulgado a toda a comunidade escolar, pelos intervenientes
já definidos anteriormente.
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CONCLUSÃO
Sendo a Escola um instrumento de mudança da sociedade, esta deverá assumir-se como um
elemento de extrema importância na prevenção da disseminação do Vírus toda a comunidade
escolar, educativa e local.
O seu principal objetivo, será reduzir os riscos de contágio em meio escolar e assegurar o
funcionamento da instituição, diminuindo em última instância o impacto negativo sobre a nossa
comunidade.
Funchal, 06 de setembro de 2020

A Direção da Escola Profissional Cristóvão
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