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Introdução 
 
O presente documento constitui-se na apresentação do Plano de Contingência COVID-

19 do Externato A Falinha. 

O Externato A Falinha assume um papel importante na prevenção do COVID-19, pela 

possibilidade de contágio e rápida propagação da doença entre os seus alunos e 

profissionais. 

Os diferentes intervenientes deverão assim, estar preparados para a adoção de medidas 

adequadas de prevenção e contenção desta doença, em estreita articulação com as 

Autoridades de Saúde. 

O Plano de Contingência COVID-19, do Externato A Falinha apresenta as orientações 

estratégicas que permitem, perante a perspetiva de ocorrência de um surto por infeção 

pelo novo coronavírus (COVID- 19), preparar a resposta tendo em conta as atuais 

recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Centro Europeu de 

Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) e da Direção Geral da Saúde (DGS). 

O grande objetivo do Plano de Contingência é manter a atividade, face a possíveis efeitos 

de surto, nomeadamente o absentismo dos profissionais e dos estudantes e respetivas 

repercussões em todas as atividades na comunidade escolar. 
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COVID-19
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1. Descrição 
 
O presente documento, Plano de Contingência Corona Vírus (COVID-19), é um 

protocolo de atuação do Externato A Falinha, com vista à gestão da pessoa com suspeita 

de infeção por COVID-19 na instituição. 

 
 
2. Âmbito 
 
Prevenção da infeção por COVID-19. 
 
 
3. Objetivo 
 
O Plano de Contingência Corona Vírus (COVID-19) pretende estabelecer estratégias de 

prevenção da infeção e medidas de atuação em caso de pessoa com suspeita de infeção 

por COVID-19. No Plano são apresentadas as orientações e procedimentos que visam 

preparar a resposta do Externato A Falinha perante a propagação da infeção, tendo em 

conta as orientações da DGS. Uma vez que atualmente não se dispõe de toda a informação 

sobre o vírus, este plano é um documento em constante evolução e passível de alterações. 

 
 
4. Cumprimento de requisitos 
 
A OMS decretou, a 30 de janeiro de 2020, o surto por COVID-19 como emergência de 
Saúde Pública Internacional, o que supõe a adoção de medidas de prevenção e 
coordenação à escala mundial. 
Em Portugal a DGS emanou as seguintes orientações: 

• Orientação nº 008/2020 de 10/03/2020 - Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) - 
Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em hotéis 

• Orientação nº 007/2020 de 10/03/2020 - Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) - 
Eventos de Massa 

• Orientação nº 006/2020 de 26/02/2020 - Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) - 
Procedimentos de prevenção, controlo e vigilância em empresas 

• Orientação nº 005/2020 de 26/02/2020 - Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) - 
Procedimentos para portos e viajantes por via marítima 

• Orientação nº 004/2020 de 01/02/2020 - Infeção por novo Coronavírus (2019-
nCoV) - Procedimentos de vigilância de aeroportos e viajantes por via aérea 

• Orientação nº 003/2020 de 30/01/2020 - Prevenção e Controlo de Infeção por 
novo Coronavírus (2019-nCoV) 

• Orientação nº 002A/2020 de 25/01/2020 atualizada a 09/03/2020 - Doença pelo 
novo Coronavírus (COVID-19) - Nova definição de caso 
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• Orientação nº 002/2020 de 25/01/2020 atualizada a 10/02/2020 - Infeção pelo 
novo Coronavírus (2019-nCoV) 

 
 
5. Enquadramento 
 

5.1. Explicitação do que é Corona Vírus – Covid-19 
 
Atualmente estão ainda a ser desenvolvidos vários estudos relacionados com o novo 
coronavírus. 
Toda a informação aqui apresentada poderá ser modificada no futuro, à medida que forem 
conhecidas mais informações sobre o vírus. 
O novo coronavírus, intitulado COVID-19, foi identificado pela primeira vez em 
dezembro de 2019, na China, na Cidade de Wuhan. Este novo agente nunca tinha sido 
previamente identificado em seres humanos, tendo causado um surto na cidade de Wuhan. 
A fonte da infeção é ainda desconhecida. 
Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano.  
 

5.2. Principais sinais e sintomas  
 
A infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como doença mais 
grave, como pneumonia. 
Ainda está em investigação a via de transmissão. A transmissão pessoa a pessoa foi 
confirmada, embora não se conheçam ainda mais pormenores.  
As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de infeção respiratória aguda 
como febre, tosse, dificuldade respiratória (falta de ar), cansaço e dores musculares.  
 

5.3. Como se transmite 
 
Considera-se que 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). 
 

5.4. Tempo de incubação  
 
O período de incubação da doença pode variar entre 2 a 14 dias. 



  Plano de Contingência Coronavírus (COVID-19) 
Versão 1.4 | 22.06.2020 

Conselho Pedagógico Externato A Falinha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2 – Plano de contingência do 
Externato A Falinha  



  Plano de Contingência Coronavírus (COVID-19) 
Versão 1.4 | 22.06.2020 

Conselho Pedagógico Externato A Falinha 

 

 
6. Plano de contingência 
 
Com este documento pretendemos conhecer as manifestações da doença e as suas formas 
de transmissão, bem como capacitar a comunidade educativa para a adoção de 
comportamentos preventivos adequados e que visem intervir no ambiente escolar, no 
sentido de facilitar esses mesmos comportamentos. 
 
6.1. Identificação dos efeitos que a infeção de trabalhador(es) pode causar 

no serviço ou entidade 
 
O objetivo do Plano de Contingência é manter a atividade do Externato A Falinha, em 
face dos possíveis efeitos da pandemia, nomeadamente o absentismo de docentes e 
alunos, assistentes operacionais e outros funcionários e respetivas repercussões nas 
atividades escolares e no ambiente familiar e social de toda a comunidade educativa. O 
Plano consiste num conjunto de medidas e ações que deverão ser aplicadas 
oportunamente, de modo articulado, em cada fase da evolução do coronavírus. 
 
6.2. Preparação para fazer face a um possível caso de infeção por Covid-19 

de trabalhador(es) 
 
O Externato A Falinha deve estar preparado para a possibilidade de parte (ou a totalidade) 
dos seus trabalhadores não ir trabalhar, devido a doença, suspensão de transportes 
públicos, encerramento de escolas, entre outras situações possíveis. 
Em caso de ausência pouco significativa de professores, será feita a gestão caso a caso 
em função dos recursos disponíveis. 
No caso de o absentismo de professores ser elevado: 

• Recorrer ao teletrabalho através do email ou da plataforma Educabiz, solicitando 
também a colaboração dos Pais/Encarregados de Educação na realização das 
tarefas escolares; 

• Reforçar as reservas de água e de alimentos não perecíveis e aumentar as 
reservas de produtos de higiene e limpeza. 

No caso do eventual encerramento da instituição, serão facultadas aos 
Pais/Encarregados de Educação informações referentes ao período de encerramento e 
a medidas de vigilância a adotar.  
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7. Procedimentos num caso suspeito 
 
7.1. Sala de isolamento 

 
A colocação de um trabalhador numa área de isolamento visa impedir que outros 
trabalhadores possam ser expostos e infetados. Tem como principal objetivo evitar a 
propagação da doença transmissível na comunidade escolar. 
A sala de isolamento estabelecida para este fim é o gabinete médico, uma vez que possui 
ventilação natural, e os materiais e mobiliário têm revestimentos lisos e laváveis, 
marquesa e cadeiras, água, contentor de resíduos, solução antissética de base alcoólica, 
toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis e termómetro. Perto desta área 
existe uma instalação sanitária para utilização exclusiva da pessoa infetada. 
 
7.2. Procedimentos específicos 
 
CASO SUSPEITO 

Qualquer trabalhador com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou 
que identifique um trabalhador na empresa com critérios compatíveis com a definição de 
caso suspeito, informa a chefia direta (preferencialmente por via telefónica) e dirige-se 
para a área de “isolamento” definida no Plano de Contingência – o gabinete médico. 
A chefia direta deve contactar, de imediato, o empregador pelas vias estabelecidas no 
Plano de Contingência da empresa. Nas situações necessárias (ex. dificuldade de 
locomoção do trabalhador) o empregador (ou chefia direta) assegura que seja prestada, a 
assistência adequada ao Trabalhador até à área de “isolamento”. Sempre que possível 
deve-se assegurar a distância de segurança (superior a 1 metro) do doente. 
O(s) trabalhador(es) que acompanha(m)/presta(m) assistência ao Trabalhador com 
sintomas, deve(m) colocar, momentos antes de se iniciar esta assistência, uma máscara 
cirúrgica e luvas descartáveis, para além do cumprimento das precauções básicas de 
controlo de infeção (PBCI) quanto à higiene das mãos, após contacto com o Trabalhador 
doente. 
O Trabalhador doente (caso suspeito de COVID-19) já na área de “isolamento”, contacta 
o SNS 24 (808 24 24 24). 
Este trabalhador deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir. A 
máscara deverá ser colocada pelo próprio trabalhador. Deve ser verificado se a máscara 
se encontra bem ajustada (ou seja: ajustamento da máscara à face, de modo a permitir a 
oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais da face. Em homens com barba, poderá 
ser feita uma adaptação a esta medida - máscara cirúrgica complementada com um lenço 
de papel). Sempre que a máscara estiver húmida, o trabalhador deve substituí-la por outra. 
O profissional de saúde do SNS 24 questiona o Trabalhador doente quanto a sinais e 
sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. 
Após avaliação, o SNS 24 informa o Trabalhador: 

— Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos 
adequados à situação clínica do trabalhador; 

— Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio 
ao Médico (LAM), da Direção-Geral da Saúde, para validação da suspeição. Desta 
validação o resultado poderá ser: 
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– Caso Suspeito Não Validado, este fica encerrado para COVID-19. O SNS 
24 define os procedimentos habituais e adequados à situação clínica do 
trabalhador. O trabalhador informa o empregador da não validação, e 
este último deverá informar o médico do trabalho responsável. 

– Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de 
Saúde Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de 
contactos. A chefia direta do Trabalhador informa o empregador da 
existência de um caso suspeito validado na empresa. 

Na situação de Caso suspeito validado: 
- O trabalhador doente deverá permanecer na área de “isolamento” (com 

máscara cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita), até à chegada da 
equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), ativada pela DGS, 
que assegura o transporte para o Hospital de referência, onde serão colhidas as 
amostras biológicas para testes laboratoriais; 

- O acesso dos outros trabalhadores à área de “isolamento” fica interditado 
(exceto aos trabalhadores designados para prestar assistência); 

- O empregador colabora com a Autoridade de Saúde Local na identificação dos 
contactos próximos do doente (Caso suspeito validado); 

- O empregador informa o médico do trabalho responsável pela vigilância da 
saúde do trabalhador; 

- O empregador informa os restantes trabalhadores da existência de Caso 
suspeito validado, a aguardar resultados de testes laboratoriais, mediante os 
procedimentos de comunicação estabelecidos no Plano de Contingência. 

O Caso suspeito validado deve permanecer na área de “isolamento” até à chegada da 
equipa do INEM ativada pela DGS, de forma a restringir, ao mínimo indispensável, o 
contacto deste trabalhador com outro(s) trabalhador(es). Devem-se evitar deslocações 
adicionais do Caso suspeito validado nas instalações da empresa. 
 
 
8. Procedimentos perante um caso suspeito validado 
 
A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua 
vez informa a Autoridade de Saúde Local. 
A Autoridade de Saúde Local informa o empregador dos resultados dos testes 
laboratoriais e: 

- Se o Caso for infirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os 
procedimentos habituais da empresa, incluindo de limpeza e desinfeção. Nesta 
situação são desativadas as medidas do Plano de Contingência da empresa; 

- Se o Caso for confirmado, a área de “isolamento” deve ficar interditada até à 
validação da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde 
Local. Esta interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde.  

 
Na situação de Caso confirmado: 

- O empregador deve: 
o Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de 

“isolamento”; 
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o Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies 
frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, 
com maior probabilidade de estarem contaminadas. Dar especial 
atenção à limpeza e desinfeção do posto de trabalho do doente 
confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por este); 

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. 

- A Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o médico do trabalho, 
comunica à DGS informações sobre as medidas implementadas na empresa, e 
sobre o estado de saúde dos contatos próximos do doente. 

 
Medidas a adotar na sala de isolamento: 
1. Colocar uma máscara ao suspeito de infeção. 
2. Proceder a um simples questionário sobre possíveis viagens do próprio ou de algum 
familiar ao estrangeiro, bem como sobre os sintomas que manifesta. 
3. Verificar a temperatura corporal. 
4. Após contato com a Linha de Saúde 24 (808 24 24 24), seguir as orientações 
transmitidas. 
 
 
9. Procedimentos de vigilância de contactos próximos 
 
Considera-se “contacto próximo” um trabalhador que não apresenta sintomas no 
momento, mas que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-
19. O tipo de exposição do contacto próximo, determinará o tipo de vigilância. 
O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 

- “Alto risco de exposição”, é definido como: 
o Trabalhador do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, zona 

até 2 metros) do Caso; 
o Trabalhador que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que 

esteve com este em espaço fechado; 
o Trabalhador que partilhou com o Caso Confirmado loiça (pratos, copos, 

talheres), toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar 
contaminados com expetoração, sangue, gotículas respiratórias. 

- “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como: 
o Trabalhador que teve contacto esporádico (momentâneo) com o Caso 

Confirmado (ex. em movimento/circulação durante o qual houve 
exposição a gotículas/secreções respiratórias através de conversa face-a-
face superior a 15 minutos, tosse ou espirro). 

o Trabalhador(es) que prestou(aram) assistência ao Caso Confirmado, 
desde que tenha(m) seguido as medidas de prevenção (ex. utilização 
adequada da máscara e luvas; etiqueta respiratória; higiene das mãos). 

Perante um Caso Confirmado por COVID-19, além do referido anteriormente, deverão 
ser ativados os procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos, relativamente 
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ao início de sintomatologia. Para efeitos de gestão dos contactos a Autoridade de Saúde 
Local, em estreita articulação com o empregador e o médico do trabalho, deve: 

- Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais); 
- Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, 

informar, aconselhar e referenciar, se necessário). 
O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 12 dias. Como medida de 
precaução, a vigilância ativa dos contatos próximos decorre durante 14 dias desde a data 
da última exposição a caso confirmado. 
A vigilância de contactos próximos deve ser a seguidamente apresentada: 
 
Tabela 1 - Vigilância de contactos próximos 

 
 
De referir que: 

- A auto monitorização diária, feita pelo próprio trabalhador, visa a avaliação da 
febre (medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar o valor e a hora 
de medição) e a verificação de tosse ou dificuldade em respirar; 

- Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o trabalhador estiver na empresa, 
devem-se iniciar os “Procedimentos num Caso Suspeito”, estabelecidos no 
ponto 8; 

- Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a 
situação fica encerrada para COVID-19. 

 
 
10. Responsabilidades 
 

- Todos os trabalhadores devem reportar à sua chefia direta, uma situação de 
doença enquadrada como Trabalhador com sintomas e ligação epidemiológica 
compatíveis com a definição de caso possível de COVID-19; 

- Sempre que for reportada uma situação de Trabalhador com sintomas, a chefia 
direta do trabalhador informa, de imediato, o empregador (ou alguém por este 
designado); 

- Nas situações em que o Trabalhador com sintomas necessita de 
acompanhamento (ex. dificuldade de locomoção), os o(s) trabalhador(es) que 
acompanha(m)/presta(m) assistência ao doente devem estar definidos. 
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10.1. Equipa de Coordenação do plano de contingência 
 

• Edite Pascoal – diretora do Externato A Falinha;  
• Marco Ferreira – diretor pedagógico do 1.º ciclo e professor; 
• Alexandra Dias – coordenadora técnica e educadora. 

 
Responsabilidades atribuídas à equipa de coordenação do plano de contingência: 

 Ativar e desativar o Plano; 
 Garantir que o Plano de Contingência é cumprido, revisto e atualizado; 
 Assegurar que são disponibilizados os meios de prevenção e controle de infeção; 
 Garantir que é disponibilizada informação à comunidade educativa e formação 

aos intervenientes na implementação do presente Plano de Contingência; 
 Informar toda a comunidade educativa sobre eventuais novas tomadas de 

decisão; 
 Elaborar um relatório, terminada a fase pandémica, que evidencie os aspetos 

que correram bem e os que necessitam de algum reajustamento, ouvidos os 
gestores da equipa operativa. 

 
10.2. Equipa de Gestão Operativa 
 

• Edite Pascoal – diretora do Externato A Falinha;  
• Marco Ferreira – diretor pedagógico do 1.º ciclo; 
• Alexandra Dias – coordenadora técnica e educadora. 

 
Responsabilidades atribuídas à equipa de gestão operativa do plano de contingência: 

 Implementar, avaliar e atualizar o Plano de Contingência em articulação com as 
orientações técnicas da DGS; 

 Organizar, regular e acompanhar ações entre os diversos intervenientes na 
gestão da prevenção da infeção por COVID-19; 

 Praticar a simulação do Plano de Contingência e ajustá-lo de acordo com os 
resultados; 

 Acompanhar, rever e atualizar o Plano de Contingência; 
 Informar a equipa coordenadora da evolução epidemiológica da infeção por 

COVID-19; 
 Articular com toda a comunidade educativa a disseminação de boas práticas de 

prevenção e controlo do COVID-19; 
 Incentivar as famílias e trabalhadores docentes e não docentes a permanecerem 

em casa, no caso de apresentarem sintomas de COVID-19, e comunicarem à 
direção essa situação e evolução; 

 Divulgar a aplicação dos fluxogramas de ações a implementar em caso de 
suspeita de infeção por COVID-19, a seguir apresentados: 
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Fluxograma 1 – Ações a implementar em caso de suspeita de infeção por COVID-19 

 
 

Pessoa com sintomas de:

febre

tosse

dificuldade respiratória súbita

e suspeita de possível contágio por COVID-19.

Dirige-se à receção, mantendo a distância de 1 
metro das pessoas, e solicita à rececionista:

- Abertura do gabinete de isolamento

- Invólucro com a máscara, sem contacto com a 
mão da pessoa que a cede.

Dirige-se ao gabinete de isolamento, já com a 
máscara colocada, mantendo a distância de 1 

metro das pessoas

Já dentro do gabinete, ligar para a Saúde 
24 - 808 24 24 24 - e cumprir as indicações 
dadas de acordo com o procedimento que 
se apresenta no fluxograma "Despiste de 

infeção por COVID-19"

A rececionista alerta os Gestores da Equipa 
Operativa que, por sua vez, avisam a Equipa 

Coordenadora.
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Fluxograma 2 - Despiste de infeção por COVID-19 
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Fluxograma 3 - Monitorização dos contactos próximos (trabalhadores assintomáticos) de um Caso confirmado de 
COVID-19 (trabalhador) 

 
 
 
10.3. Equipa Operativa 
 

• Alexandra Dias – coordenadora técnica e educadora 
• Bárbara Ferraz – auxiliar da ação educativa 
• Carina Cardoso – professora do 1.º ciclo 
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• Célia Silva – educadora de infância 
• Diana Vaz – auxiliar da ação educativa 
• Inês Pereira – auxiliar da ação educativa 
• Marco Ferreira – diretor pedagógico do 1.º ciclo 
• Rita Mendes – educadora de infância 
• Simone Maia – auxiliar da ação educativa 
 

Funções atribuídas à equipa operativa: 
 Comunicar aos gestores da equipa operativa os casos suspeitos de infeção por 

COVID-19, entre docentes, não-docentes e alunos; 
 Na situação de alerta de um caso suspeito de infeção por COVID-19 no Externato 

A Falinha, proceder ao seu encaminhamento para a sala de isolamento, 
cumprindo as medidas de prevenção e controle de infeção e informando 
posteriormente os gestores da equipa operativa; 

 Desenvolver, ativar e disseminar procedimentos pedagógicos alternativos para 
assegurar a continuidade do processo de ensino-aprendizagem; 

 Considerar os planos de recuperação pedagógica a curto prazo para estudantes 
infetados e, ainda, no caso de encerramento das instalações. 

 
10.4. Equipa de Prevenção e Controlo de Infeção 
 

• Lúcia Parafita – cozinheira (limpeza e desinfeção) 
• Ana Rosa – auxiliar de limpeza (limpeza e desinfeção) 
• Edite Pascoal – diretora do Externato A Falinha (encomendas) 

 
Funções atribuídas à equipa de Prevenção e Controlo de Infeção (limpeza e desinfeção): 

 Instituir medidas de prevenção e controle de infeção, nomeadamente de 
desinfeção frequente das superfícies de contacto com as mãos (corrimãos, 
mesas, cadeiras, maçanetas/puxadores, ratos e teclados de computador) e de 
arejamento natural dos espaços do Externato A Falinha, entre outros; 

 Verificar e repor toalhetes individuais descartáveis, desinfetantes e recolher os 
resíduos de lenços de papel usados; 

 Intensificar as ações relativas a medidas de prevenção, higienização e controle 
de infeção (higiene das instalações); 

 Limpeza e desinfeção da loiça, talheres, copos, entre outros, após cada 
utilização. 

 
Funções atribuídas à equipa de prevenção e controlo de infeção (encomendas): 

 Solicitar aos fornecedores de bens ou serviços o respetivo plano de contingência; 
 Assegurar a existência de uma “reserva estratégica” de bens ou produtos cuja 

falta possa comprometer o exercício das atividades mínimas ou consideradas 
prioritárias; 

 Prever fornecimento alternativo no caso de incapacidade de algum fornecedor 
em manter o abastecimento; 

 Perspetivar as medidas necessárias para o caso de encerramento de serviços 
essenciais no Externato A Falinha. 
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10.5. Profissionais de saúde e contactos 
 
Em tempo útil, o Coordenador do Plano de Contingência e a Equipa Operativa elaborarão 
uma lista de todos os contactos telefónicos dos diferentes parceiros, a qual estará 
disponível em anexo a este documento e em lugar visível na entrada da escola. 
Da lista acima referida constarão, obrigatoriamente, as seguintes entidades:  

 Centros de Saúde locais 
 Bombeiros Voluntários locais 
 Autarquia local 
 Serviço Nacional de Saúde 24 
 Outros considerados relevantes. 

 

11. Medidas de manutenção de atividade do Externato A Falinha em 

situação de crise 
 
Num cenário de elevado absentismo dos funcionários e/ou alunos do Externato A Falinha 
serão diligenciadas medidas de trabalho e ensino à distância, através da plataforma 
Educabiz. No caso dos alunos, será realizado um plano de recuperação e 
acompanhamento no “pós-crise”, de forma aos alunos não ficarem prejudicados. 
Esta articulação passará pelos Conselho Pedagógico e Direção Pedagógica, que agirão 
em consonância com a situação. 
Os restantes serviços serão mantidos de acordo com as opções internas, privilegiando os 
meios informáticos ou telefónicos. Será garantido um reforço dos produtos de higiene e 
limpeza. 
No caso de encerramento do Externato A Falinha, o veículo de informação privilegiado 
como interface de comunicação será a plataforma Educabiz. 
 
 
12. Medidas de prevenção e controlo e recomendações do COVID-19  

 
12.1. Informação e Capacitação 

A Falinha considera fundamental a informação e formação de toda a comunidade 
educativa, pelo que serão realizadas ações de sensibilização e formação baseada nas 
orientações da DGS, além das ações seguidamente descritas: 

 Disponibilização do Plano de Contingência do Externato A Falinha através de e-
mail às famílias e funcionários/as; 

 Disponibilização de informação sobre o COVID-19 nos diversos veículos de 
informação internos; 

 Distribuição de cartazes da DGS sobre o COVID-19 pela escola; 
 Afixação, nas instalações sanitárias, de indicações sobre a correta lavagem das 

mãos; 
 Promoção de rotinas de lavagem das mãos ou desinfeção em locais 

estratégicos (os trabalhadores que se encontram a atender ao público terão 
que desinfetar as mãos regularmente); 
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 Realização de ações de formação aos intervenientes na implementação do 
presente Plano de Contingência sobre as medidas de prevenção e atuação em 
caso de suspeita de infeção por COVID-19.  

 
12.2. Medidas de prevenção diária 

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

 Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, 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.  

12.3. Medidas de higiene do ambiente escolar 

 Disponibilização de soluções de limpeza das mãos à base de álcool (SABA) e/ou 
sabonete líquido e/ou sabão e de toalhetes de papel, em locais apropriados. 

 Junto dos locais de lavagem das mãos, serão colocados cartazes informativos 
acerca do procedimento a tomar. 

 Os caixotes do lixo das casas de banho serão devidamente fechados. 
 A limpeza e arejamento de todos os espaços utilizados pela comunidade 

educativa serão feitos diariamente e de acordo com os recursos humanos 
disponíveis. 

 Sempre que haja suspeita de infeção, o espaço e possíveis objetos serão de 
imediato desinfetados. Durante a desinfeção, o espaço estará interdito à 
comunidade educativa. 

 Limpeza diária de corrimãos e maçanetas de portas, a efetuar pela auxiliar de 
limpeza da escola. 

 Cinco minutos antes do fim da aula, cada criança/aluno e respetivo 
educador/professor farão a limpeza/desinfeção das suas mesas de trabalho com 
toalhetes de limpeza à base de álcool. 

 O educador/professor será a pessoa responsável por deixar as janelas abertas 
durante os intervalos. 

 
12.4. Medidas de isolamento e distanciamento social 

 Não serão admitidas no Externato A Falinha crianças e jovens, adultos ou 
profissionais que manifestem febre ou outros sinais e sintomas de COVID-19, a 
fim de evitar o contágio de outras pessoas. Em caso de dúvida, a Equipa 
Operativa contactará a Linha de Saúde 24 (808 24 24 24), o Delegado de Saúde 
e/ou o Centro de Saúde Local. 

 As pessoas eventualmente doentes serão encaminhadas para a sala que irá 
funcionar como sala de isolamento durante a permanência no estabelecimento 



  Plano de Contingência Coronavírus (COVID-19) 
Versão 1.4 | 22.06.2020 

Conselho Pedagógico Externato A Falinha 
 

Página 23 de 41 
 

de ensino até serem contatados os respetivos Pais/Encarregados de Educação 
e/ou o Centro de Saúde Local.  

 Na deslocação do Trabalhador, adulto, criança ou aluno com sintomas, devem 
ser evitados os locais de maior aglomeração de pessoas/trabalhadores nas 
instalações.  

 A sala de isolamento será utilizada apenas para este fim. Deve ter ventilação 
natural, ou sistema de ventilação mecânica, e possuir revestimentos lisos e 
laváveis (ex. não deve possuir tapetes, alcatifa ou cortinados). Será limpa e 
arejada regularmente e após a sua utilização por eventuais pessoas doentes. A 
porta estará fechada e equipada com telefone; cadeira ou marquesa (para 
descanso e conforto do trabalhador, outro adulto ou criança, enquanto aguarda 
a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM); kit com água e alguns 
alimentos não perecíveis; contentor de resíduos (com abertura não manual e 
saco de plástico); solução antisséptica de base alcoólica - SABA (disponível no 
interior e à entrada desta área); toalhetes de papel; máscara(s) cirúrgica(s); luvas 
descartáveis; termómetro. Nesta área, ou próxima desta, deve existir uma 
instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com doseador de 
sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do Trabalhador, adulto, 
criança ou aluno com Sintomas/Caso Suspeito.  

 Numa situação de deteção da doença, os grupos considerados de risco (grávidas, 
doentes portadores de doenças crónicas, idosos) serão retirados do respetivo 
estabelecimento de ensino.  

 Sempre que seja identificada uma situação suspeita de doença, será contactada 
a Linha de Saúde 24 (808 24 24 24) e serão seguidas as instruções transmitidas.  

 A Equipa Operativa certificar-se-á de que a pessoa infetada não frequentará o 
estabelecimento de ensino num período mínimo de 7 dias, ou até que lhe seja 
dada alta clínica.  

 

13. Elaboração e Divulgação do Plano 

A elaboração do presente Plano de Contingência teve sob a responsabilidade da 
Presidência do Externato A Falinha e foi baseado nas recomendações da OMS e das 
orientações divulgadas pela DGS. 
O Plano deve ser amplamente divulgado. 
 
 

14. Avaliação 

O plano será reavaliado e atualizado sempre que necessário. Terminada a fase pandémica, 
após informação veiculada pelo Delegado de Saúde da respetiva Unidade de Saúde 
Pública, será elaborado um breve relatório que evidencie o real impacte da Epidemia no 
Externato A Falinha realçando os aspetos que correram bem e os que necessitam de algum 
reajustamento. Esta análise permitirá melhorar o Plano de Contingência e a capacidade 
de resposta a situações de crise que possam vir a ocorrer no futuro. 
 
 



  Plano de Contingência Coronavírus (COVID-19) 
Versão 1.4 | 22.06.2020 

Conselho Pedagógico Externato A Falinha 
 

Página 24 de 41 
 

15. Contactos 
	

Gestores	da	Equipa	Operativa	 

e-mail:	afalinha@hotmail.com	
Telef.:	236	218	333		
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Parte II – Encerramento das 
instalações 

 
 

 ___________________________________________________________



  Plano de Contingência Coronavírus (COVID-19) 
Versão 1.4 | 22.06.2020 

Conselho Pedagógico Externato A Falinha 

 

 
 
16. Encerramento das instalações 

De acordo com indicações dadas pelo delegado de saúde de Pombal, Dr. José Ruivo, pelo 
Governo Português e pela Direção Geral de Saúde, as instalações da Falinha serão 
encerradas a partir do dia de hoje, 13 (treze) de março de 2020, por tempo indeterminado. 
Uma vez que o período em que nos encontramos é ainda letivo, nomeadamente, meados 
do 2.º Período escolar, serão tomadas as medidas que se seguem nos próximos pontos 
para minimizar o impacto desta decisão para todas as crianças, famílias e colaboradores 
da Falinha. 
 
 

17. Creche e Pré-escolar 

Será mantido, semanalmente, um contacto entre a escola e as famílias, a partir da 
plataforma Microsoft Teams, esta que ambas as partes devem instalar. 
Serão propostas várias atividades que abordam todas as áreas de conteúdo. Estas 
propostas serão enviadas para as famílias pelas educadoras e auxiliares de educação e 
podem ser desenvolvidas em qualquer seio familiar, isto é, serão pensadas para que sejam 
possíveis de desenvolver em qualquer contexto familiar, utilizando, para isso, materiais 
que todas as famílias tenham à sua disposição em casa. 
Serão também realizadas videochamadas semanalmente, em dias e horários a combinar 
entre as partes, para que o contacto visual seja mantido e para que seja possível para as 
profissionais de educação da Falinha, continuar a acompanhar o crescimento e 
desenvolvimento das crianças. 
Ainda será possível trocar fotografias do dia-a-dia das crianças em casa, mensagens sobre 
anseios, pedidos de ajuda, ideias, conforto e reflexão entre escola-família. 
 

18. 1.º Ciclo 

Será mantido, diariamente, um contacto entre a escola e as famílias, a partir da plataforma 
Microsoft Teams, esta que ambas as partes devem instalar. 
As aulas continuarão a ser lecionadas por este meio, a partir de apresentações, vídeos e 
com esclarecimento de dúvidas por videochamada. 
Os professores estarão online no mesmo horário das aulas presenciais, das 9h às 17:30h. 
Durante este período, serão lecionados conteúdos, serão feitas revisões e será proposto 
trabalho, tal como no tempo normal de aulas, com a diferença apenas de não haver 
presença física, pois tudo isto será desenvolvido por via digital e com o auxílio da internet. 
Ainda será possível trocar fotografias do dia-a-dia das crianças em casa, mensagens sobre 
anseios, pedidos de ajuda, ideias, conforto e reflexão entre escola-família. 
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Parte III - Reabertura da 
creche 

  
 

____________________________________________________________
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Reabertura da creche 
	
Conforme decretado pelo governo português, O Externato A Falinha reabrirá a resposta 

social da creche no dia dezoito de maio de dois mil e vinte, tendo em conta as medidas 

de higiene e segurança realizadas em conselho pedagógico, mencionadas no Apêndice 1.	 	
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Parte IV - Reabertura do pré-
escolar 

	
	

 __________________________________________________________
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19. Reabertura do pré-escolar	
Conforme decretado pelo governo português, O Externato A Falinha reabrirá a valência 

de pré-escolar no dia um de junho de dois mil e vinte, tendo em conta as medidas de 

higiene e segurança realizadas em conselho pedagógico, mencionadas no Apêndice 1.	
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Parte V - Abertura do A.T.L. 
	
	

 __________________________________________________________
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20. Abertura do A.T.L. 

Conforme decretado pelo governo português, O Externato A Falinha reabrirá a resposta 

social de atividades de tempos livres no próximo dia vinte e nove de junho de dois mil e 

vinte, tendo em conta as medidas de higiene e segurança realizadas em conselho 

pedagógico, mencionadas no Apêndice 2.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Pombal, 22 de junho de 2020 
 

A Diretora 
 

Edite Pascoal 
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Apêndices	

 
1 – Medidas de higiene e segurança Creche e Pré-escolar 

2 - Medidas de higiene e segurança A.T.L. 
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Apêndice 1 - Medidas de higiene e segurança Creche e Pré-escolar 

 
 
 

Medidas para
a reabertura

    do 

Medidas para
a reabertura

   do 
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Apêndice 2 – Medidas de higiene e segurança A.T.L. 

Medidas para
a reabertura

    do 

Medidas para
a reabertura

   do 
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