
 
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

2 
 

 

Índice 

 

1- Coordenação do plano e das ações 

2- Prevenção da infeção 

3- Reação em caso de suspeita de infeção e isolamento atuação 

do estabelecimento de ensino perante um caso suspeito de 

COVID-19 

4- Atuação do estabelecimento de ensino perante um caso 

confirmado de COVID-19 fora do estabelecimento 

5- Medidas a adotar pelo caso confirmado 

6- Comunicação  

7- Plano de higienização 

8- Ação em caso de ausência de um número significativo de 

colaboradores docentes e/ou não docentes  

9- Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3 
 

 Colégio La Salle – Barcelos 

PLANO DE CONTINGÊNCIA - COVID-19 

versão 3. de 10 de setembro de 2020 

 No seguimento das recomendações da Direção-Geral de Saúde, e considerando a necessidade 

de proteger toda a comunidade educativa, a direção do Colégio La Salle, aprovou o presente 

Plano de Contingência no âmbito da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-22, agente 

causal da COVID-19. 

O presente plano de contingência aplica-se a toda a população da instituição e a terceiros que 

se encontrem nas instalações do Colégio La Salle. A elaboração deste Plano de Contingência, 

no âmbito da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, assim como os procedimentos a 

adotar perante um colaborador com sintomas desta infeção, devem seguir a informação 

disponibilizada nas orientações da DGS.  

Este plano contém 9 componentes:  

1. Coordenação do plano e das ações, 

2. Prevenção da infeção, 

3. Reação em caso de suspeita de infeção e isolamento atuação do estabelecimento de 

ensino perante um caso suspeito de COVID-19 

4. Atuação do estabelecimento de ensino perante um caso confirmado de COVID-19 

fora do estabelecimento 

5. Medidas a adotar pelo caso confirmado; 

6. Comunicação;  

7. Plano de higienização, 

8. Ação em caso de ausência de um número significativo de colaboradores docentes 

e/ou não docentes;  

9. Anexos 

O plano será revisto e atualizado sempre que se verificar necessidade, nomeadamente pela 

existência de novas recomendações ou imposições por parte das autoridades competentes. 
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1. Coordenação do plano e das ações. 

1. A coordenação do plano de contingência é responsabilidade de Pedro Nuno Saraiva Faria 

(Ponto Focal), coordenador de segurança deste estabelecimento, que poderá ser contactado 

em qualquer momento para o telefone 969055644 ou através do email 

pedro.faria@lasalle.pt 

2. Qualquer ação no âmbito do plano deverá ser prontamente comunicada ao coordenador (ou 

na sua ausência à Diretora) que é quem fará a articulação que se mostrar necessária com as 

autoridades (serviços de saúde, Direção-Geral da Saúde, Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares) e com os encarregados de educação. 

3. Qualquer dúvida quanto ao plano de contingência por parte de qualquer membro da 

comunidade educativa deverá ser esclarecida junto do coordenador do plano. 

4. O coordenador é apoiado nas suas funções por Carlos Manuel da Silva Lopes coordenador 

do projeto de educação para a saúde e poderá ser contactado a qualquer momento para o 

telefone 967044848 ou através do email carlos.lopes@lasalle.pt 

5. Marisa da Conceição Ramos Miranda, funcionária da receção, é a responsável por coadjuvar 

o coordenador junto de todo o pessoal não docente. 

2. Prevenção da infeção. 

Para melhor compreender as medidas deste plano, reproduzimos a informação da DGS sobre a 

transmissão deste vírus (orientação 006/2020 de 26/02/2020 e do Referencial das Escolas- 

Controlo da transmissão Covid-19 em contexto escolar): 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV2). A 

doença manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, 

tosse e dificuldade respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os quais, 

odinofagia (dor de garganta), dores musculares generalizadas, perda transitória do paladar ou 

do olfato, diarreia, dor no peito e dor de cabeça, entre outros. A pessoa infetada pode não 

apresentar sinais ou sintomas (assintomática). 
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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 pousar na boca, nariz ou olhos de 

pessoas que estão próximas. 

• Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARS-

CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos. 

• Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron). 

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

exposição ao vírus até ao aparecimento de sintomas) seja entre 1 e 14 dias. A transmissão de 

SARS-CoV-2 pode ocorrer cerca de dois dias antes da manifestação de sintomas. 

Consequentemente, é obrigatório que todos os membros da comunidade educativa e visitantes 

do colégio adotem medidas de prevenção e controlo da transmissão da COVID-19 .  

❖ MEDIDAS GERAIS: 

* Uso obrigatório de máscara dentro do recinto escolar; 

* Desinfeção das mãos na entrada do Colégio; 

* Utilização de mais espaços no desenvolvimento das atividades letivas e separação de 

espaços nos intervalos de acordo com o ciclo/ano de ensino; 

* Desfasamento de alguns horários; 

* Trajetos de circulação definidos para os diferentes anos de ensino. (ver plantas em 

anexo); 

* Proibição da partilha de objetos e comida; 

* Proibição da entrada no espaço do Colégio La Salle a quem apresente febre, tosse ou 

dificuldade respiratória. 

❖ ENTRADA NO COLÉGIO 

* Desinfeção das mãos;  

* Verificação da utilização de máscara (no caso de o aluno não trazer máscara será 

entregue uma); 

* Os alunos dirigem-se diretamente para sala de aula e sentam-se na sua mesa. 
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❖ SALA DE AULA 

* Mesas dispostas individualmente e com o distanciamento necessário; 

* Os alunos sentar-se-ão sempre na mesma mesa; 

* No início de cada aula os alunos desinfetam as mãos; 

 

❖ AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

* Aula de educação Física de 90 minutos marcada sempre no final do dia ou manhã de 

forma a que os alunos possam tomar banho em casa; 

* Não se pode tomar banho e a utilização dos balneários deve ser a menor possível; 

* Preferencialmente os alunos devem vir equipados de casa, trazendo umas sapatilhas 

para a prática de educação física; 

* Os alunos e os Encarregados de Educação serão informados de outros  procedimentos 

a adotar nesta disciplina (ver anexo). 

❖ INTERVALOS 

* Desfasamento dos horários dos intervalos; 

* Espaços definidos para o ano/turma (Plantas em anexo): 

* Redução do tempo de intervalo; 

* Nos dias de chuva os alunos poderão ter de ficar nas salas de aula acompanhados pelos 

professores, podendo lanchar e sair para ir à casa de banho; 

❖ BAR 

* Preferencialmente, os alunos devem trazer o lanche de casa; 

* Entrada e saídas definidas evitando-se o cruzamento de alunos  

* Desinfeção das mãos à entrada. 

❖ CANTINA 

* Alargamento do horário de almoço (12h00-14h15) 

* Acompanhamento dos alunos por parte de docentes. 

* Redução para metade da lotação da cantina; 

* Desinfeção das mãos na entrada da cantina 

* Talheres embalados; 

* Tabuleiros prontos; 

* Desinfeção das mesas após o almoço de cada grupo de alunos; 

 

 

❖ BIBLIOTECA 
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* Redução da lotação da Biblioteca; 

* Desinfeção das mãos à entrada; 

* Desinfeção das mesas após cada utilização; 

* Possibilidade de utilização de outro espaço no final do período da tarde. 

 

❖ FINAL DAS AULAS 

* Se possível os Encarregados de Educação devem recolher os alunos no final das 

atividades; 

* Após as 17h00 todos os alunos que se encontrem no colégio e que não estejam em 

atividades ou em aulas, devem dirigir-se para a biblioteca: 

* Não será permitida a permanência dos alunos nos espaços exteriores após as 17:00 

horas   

❖ OUTRAS 

* Lavar frequentemente as mãos com água e sabão durante a permanência no espaço 

escolar; 

* Manter o distanciamento social sempre que possível. 

 

3. Reação em caso de suspeita de infeção e isolamento atuação do estabelecimento de 

ensino perante um caso suspeito de COVID-19. 

Perante a identificação de um caso suspeito, devem ser tomados os seguintes passos: 
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1. Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa presente no 

Colégio, são imediatamente ativados todos os procedimentos constantes no seu Plano 

de Contingência e é contactado o ponto focal, Pedro Nuno Saraiva Faria, para o 

telefone 969055644, ou na sua ausência a Diretora pelo telefone 914243840. 

 

2. O caso suspeito de COVID-19 quando se trate de um menor, é acompanhado por um 

adulto, para a área de isolamento (ver planta em anexo), que se situa junto à entrada do 

Colégio através de circuitos próprios, definidos. Sempre que se trate de um adulto, 

dirige-se sozinho para a área de isolamento. Na área de isolamento deve constar o fluxo 

de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar 

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 ou ensino, preferencialmente 

em veículo próprio. 

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

contacta o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito e segue as indicações que lhe 

forem dadas. A diretora ou o ponto focal do estabelecimento de educação ou ensino 

pode realizar o contacto telefónico se tiver autorização prévia do encarregado de 

educação.  

Na sequência da triagem telefónica: 

* Se o caso não for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica 

(SNS 24 ou outras linhas), a pessoa segue o procedimento normal da escola, de 

acordo com o quadro clínico apresentado. Terminam os procedimentos 

constantes no Plano de Contingência para COVID-19 e não se aplica o restante 

“Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto 

escolar”. 

* Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica 

(SNS 24 ou outras linhas) será encaminhado de uma das seguintes formas:  

▪ Autocuidado: isolamento em casa;  

▪ Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados de Saúde 

Primários;  

▪ Avaliação Clínica em Serviço de Urgência. 
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5. No caso de o caso ser considerado suspeito, deve dar-se continuidade aos 

procedimentos definidos no ponto 5 do “Fluxograma de atuação perante um caso 

suspeito de COVID em contexto escolar”, nomeadamente o contacto com a Autoridade 

de Saúde Local.  

 

6. A Autoridade de Saúde Local:  

▪ prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização;  

▪ esclarece o caso suspeito, se for um adulto ou o encarregado de educação, caso 

se trate de um menor sobre os cuidados a adotar enquanto aguarda confirmação 

laboratorial e sobre os procedimentos seguintes (no que for aplicável da 

Orientação n.º10/2020 da DGS).  

A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de 

teste deve ser feita em viatura própria, ou em viatura própria dos encarregados de 

educação, caso seja menor de idade. Se tal não for possível, deve ser utilizada uma 

viatura de transporte individual, não devendo recorrer-se a transporte público 

coletivo. Durante todo o percurso o caso suspeito e o(s) respetivo(s) acompanhante(s) 

devem manter a máscara devidamente colocada. 

7. A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com o estabelecimento de educação 

ou ensino, procede a uma rápida avaliação da situação/risco, para decidir a celeridade 

e amplitude das medidas a adotar. Caso considere necessário, pode implementar 

medidas de proteção, enquanto aguarda confirmação laboratorial, nomeadamente: 

▪ Isolamento dos contactos que estiveram sentados em proximidade na sala de aula 

ou no refeitório ou outros contactos próximos identificados; 

Após confirmação laboratorial do caso, a Autoridade de Saúde Local deve prosseguir 

com a investigação epidemiológica (in loco, se necessário): 

▪ Inquérito epidemiológico; 

▪ Rastreio de contactos; 

▪ Avaliação ambiental. 

 

8. A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o 

estabelecimento de educação ou ensino sobre as medidas individuais e coletivas a 

implementar, de acordo com a avaliação da situação/risco efetuada, nomeadamente: 
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▪ Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, 

de todo o estabelecimento de educação ou ensino; 

▪ Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais 

utilizados pelo caso suspeito, bem como da área de isolamento (Orientação n.º 

014/2020 da DGS); 

▪ Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois sacos de 

plástico, resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um 

adesivo/atilho e colocação dos mesmos em contentores de resíduos coletivos 

após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos). 

Para implementação de medidas e gestão de casos, a Autoridade de Saúde Local, pode 

mobilizar e liderar uma Equipa de Saúde Pública. 

Fluxo 1 
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Fluxo 2 
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4. Atuação do estabelecimento de ensino perante um caso confirmado de COVID-19 

fora do estabelecimento. 

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação ou ensino, 

devem ser seguidos os seguintes passos: 
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1. Perante a comunicação ao estabelecimento de educação ou ensino, de um caso 

confirmado de COVID-19 de uma pessoa que tenha frequentado o estabelecimento, 

devem ser imediatamente ativados todos os procedimentos constantes no Plano de 

Contingência e ser contactado o ponto focal. 

2. A Direção do Colégio ou o ponto focal contacta de imediato a Autoridade de Saúde 

Local/Unidade de Saúde Pública Local, a informar da situação. 

3. A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local, assegura 

a investigação epidemiológica (in loco, se necessário): 

▪ Inquérito epidemiológico; 

▪ Rastreio de contactos; 

▪ Avaliação ambiental. 

 

4. De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local informa os 

contactos de alto e de baixo risco e o estabelecimento de educação ou ensino, sobre 

quais as medidas individuais e coletivas a implementar, nomeadamente: 

▪ Isolamento de contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de 

todo o estabelecimento de educação ou ensino; 

▪ Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços utilizados pelo 

caso suspeito, bem como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da 

DGS); 

▪ Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois sacos 

de plástico, resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um 

adesivo/atilho e colocação dos mesmos em contentores de resíduos coletivos 

após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos). 

 

5. Medidas a adotar pelo caso confirmado. 

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) 

Será considerado um surto em contexto escolar, qualquer agregado de 2 ou mais casos com 

infeção ativa e com ligação epidemiológica. Numa situação em que existam dois ou mais 
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casos com origens diferentes, a atuação é análoga, pelo que doravante ambas se designam 

como “surtos”. 

Perante a existência de um “surto” num estabelecimento de educação ou ensino, será 

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

Autoridade de Saúde Local. As medidas a adotar irão depender de um conjunto de fatores 

considerados na avaliação de risco, realizada pela Autoridade de Saúde 

Perante um caso com teste laboratorial (rRT-PCR) positivo para COVID-19, o mesmo deve 

permanecer em isolamento até cumprir com os critérios de cura documentada (Norma nº. 

004/2020 da DGS). 

A definição do local de isolamento dependerá da gravidade do quadro clínico e das 

condições de habitabilidade de cada pessoa. 

As pessoas com COVID-19, são consideradas curadas quando: 

▪ Apresentam ausência completa da febre (sem recurso a medicação) e melhoria 

significativa dos sintomas durante 3 dias consecutivos, e 

▪ Apresentam teste laboratorial (rRT-PCR) negativo, realizado, no mínimo, 14 

dias após o início dos sintomas (nos doentes sem internamento hospitalar por 

COVID-19) ou dois testes laboratoriais (rRT-PCR) negativos, com pelo menos 

24 horas de diferença, realizados, no mínimo, 14 dias após o início dos 

sintomas (nos doentes com internamento hospitalar por COVID-19) 

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

regressar ao estabelecimento de educação ou ensino 

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. 

 

6. Comunicação. 

A comunicação tem um papel fundamental. Deste modo, a partilha regular de pontos de 

situação, de medidas e recomendações a adotar em cada momento, são peças chave na 

estratégia de comunicação e promoção de literacia em saúde, que permitem não só 
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tranquilizar e dar confiança face à incerteza, como também a adoção de comportamentos 

de proteção da saúde na comunidade escolar e nos parceiros. 

Pela sua importância estratégica, a articulação com os parceiros da comunidade educativa, 

deve ser promovida e potenciada. É fundamental garantir o cumprimento de todos os 

procedimentos, como estratégia de envolvimento em todo o processo e, sempre que 

possível, na tomada de decisão, através da participação de todos, desde o momento inicial 

na resposta a um surto. 

O Colégio promoverá a articulação de comunicação com os Encarregados de Educação 

através da Plataforma GesSchool e do e-mail institucional, direcao@lasalle.pt. O 

Fluxograma de atuação será o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

7. Plano de Higienização. 

1. O Estabelecimento tem um Plano de higienização seguindo a Orientação nº 024/2020 

de 08/05/2020 (ver anexos).  

2. O plano de higienização está afixado em local visível e é do conhecimento dos 

profissionais envolvidos. 

3. Os profissionais de limpeza conhecem bem os produtos a utilizar (detergentes e 

desinfetantes), as precauções a ter com o seu manuseamento, diluição e aplicação em 

condições de segurança, como se proteger durante a realização do seu trabalho e como 

garantir uma boa ventilação dos espaços durante a limpeza e desinfeção. 
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8. Ação em caso de ausência de um número significativo de colaboradores docentes e/ou 

não docente. 

1. Em caso de ausência de um número elevado de professores ou outros profissionais, as 

condições mínimas para o colégio se manter em funcionamento são as seguintes: garantir 

que todas as turmas tenham um docente a acompanhar e  que os serviços de cantina, limpeza 

e acompanhamento  dos alunos possa ser assegurado pelos auxiliares que estejam em 

trabalho. 

2.  Caso esteja presente um número de trabalhadores inferior ao indicado ou assim seja 

determinado pelas autoridades de saúde, o colégio será encerrado. 

3. Nesta eventualidade, a direção enviará a toda a comunidade educativa informação regular 

sobre o período de encerramento e as medidas de vigilância a adotar. Esta comunicação 

será efetuada por via eletrónica (email). 

4. A direção procurará, com os docentes, definir planos de trabalho para os alunos de modo 

a diminuir o impacto do encerramento no seu percurso escolar. 

9. Anexos  

Circuitos Turmas 

5ºano 
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6 e 7ºano 

 

8ºe 9ºano  
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10- 11ºe 12ºano 

 

Percurso até à Sala de Contingência 
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Aulas de Educação Física 
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Atividades extracurriculares 

❖ Ténis 

 

ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO EM REGIME PRESENCIAL DAS AULAS 

PRÁTICAS DE TÉNIS. 

a) Privilegiar os espaços exteriores para as práticas de ténis (Recursos Espaciais); 

 b) Promover a lavagem e/ou desinfeção das mãos dos alunos, professores, assistentes 

operacionais, ou outros à entrada e à saída das instalações desportivas ou de outros locais onde 

decorra a prática de desporto, com recurso a água e sabão ou, em alternativa, desinfetar as mãos 

com solução à base de álcool; 

 c) Promover a adoção de estratégias e metodologias de ensino que privilegiem o respeito pelo 

distanciamento físico de, pelo menos, três metros entre alunos, de acordo com a Orientação n.º 

030/2020, da DGS, para a prática de exercício físico, diligenciando no sentido da adequação e 

adaptação das tarefas propostas em contexto de aula; 

d) Evitar a partilha de material (Recursos Materiais), sem que seja higienizado entre utilizações; 
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RECURSOS ESPACIAIS 

No respeito pelas regras de prevenção e controlo da doença disponibilizadas pela DGS, assim 

como de outras medidas de higienização e controlo ambiental, a organização dos recursos 

espaciais afetos à prática de ténis deve valorizar os seguintes pressupostos: 

 • Garantir a existência de circuitos no acesso às instalações desportivas e, sempre que possível, 

preconizar a circulação num só sentido, evitando o cruzamento entre pessoas; 

 • Promover a utilização de calçado exclusivo no acesso às instalações desportivas;  

• Identificar os espaços que necessitem de ser reconfigurados em função das regras de 

utilização, reposicionando ou até mesmo removendo equipamentos existentes, de forma a 

assegurar o distanciamento físico recomendado entre os alunos, durante a prática de atividade 

fisica;  

• Promover a delimitação de áreas de prática, de modo a orientar o posicionamento dos alunos 

(ex.: marcações no chão, linhas delimitadoras, etc.); 

 • Dar orientações aos alunos sobre como circular em segurança, praticando com os mesmos as 

transições entre espaços; 

• Nos casos em que as aulas decorram em espaços fechados, deve ser assegurada nos intervalos 

e, sempre que possível, uma boa ventilação natural, através da abertura de portas ou janelas, 

nos dias com menor calor. Pode também ser utilizada ventilação mecânica de ar (sistema 

AVAC- Aquecimento, Ventilação e Ar condicionado), nos casos em que tal seja possível. 

Nestes casos, deve ser garantida a limpeza e manutenção adequada, de acordo com as 

recomendações do fabricante, e a renovação do ar dos espaços fechados, por arejamento 

frequente e/ou pelos próprios sistemas de ventilação mecânica. 

 • Assegurar a limpeza e higienização dos espaços e equipamentos utilizados, entre aulas, de 

acordo com as orientações n.os 014/2020 e 030/2020, da DGS. 

 

RECURSOS MATERIAIS 

a) Aumentar a frequência da limpeza e desinfeção, com recurso a produtos e de acordo com as 

técnicas recomendadas pela DGS;  

b) Limpar e desinfetar as superfícies laváveis não porosas de equipamentos de uso comum (tais 

como bolas, raquetas, objetos gímnicos portáteis, etc.), no início do dia, antes e depois de cada 

utilização, com recurso a agentes adequados; 

 c) Limpar e desinfetar as superfícies porosas, como pegas de equipamentos revestidas com 

película aderente, antes e depois de cada utilização, e descartar a película ao final do dia. 
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PROTEÇÃO INDIVIDUAL. 

Aplicando-se o Princípio da Precaução em Saúde Pública, é recomendado o uso de máscara 

por todos os elementos que utilizem espaços fechados ou abertos afetos àprática de ténis, como 

medida de proteção adicional ao distanciamento físico recomendado, à higiene das mãos e à 

etiqueta respiratória. 

 • Alunos: obrigatório o uso de máscara, na entrada e saída das instalações. Dispensa da 

obrigatoriedade do uso de máscara durante a realização de exercício físico; 

 • Professores de ténis: Dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara apenas durante os 

treinos e de períodos de sessões de exercício que impliquem realização de exercício físico;  

• Assistentes Operacionais: uso obrigatório de máscara. 

Prevenção da infeção 
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Plano de Higienização: 
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Lista de contactos uteis: 

❖ Documento colocado na sala de contingência. 

Plantas das salas com distribuição dos alunos: 

❖ Documento colocado na sala de contingência. 

Contactos dos Encarregados de Educação por Ano/Turma  

❖ Documento colocado na sala de contingência 

Minuta para os Encarregados de Educação 

❖ Documento colocado na sala de contingência 

Formulário para a autoridade de saúde 

❖ Documento colocado na sala de contingência 

  

  

  

  

  

 


