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1 – Enquadramento da questão 

Compete ao empregador assegurar aos seus trabalhadores condições de segurança e de 

saúde, de forma continuada e permanente, tendo em conta os princípios gerais de prevenção 

(art. 15.º do RJPSST). As prescrições mínimas de proteção da segurança e da saúde dos 

trabalhadores contra os riscos da exposição a agentes biológicos no contexto de trabalho estão 

estabelecidas no Decreto-Lei n.º 84/97, de 16 de abril, bem como o veiculado no Despacho nº 

2836-A/2020 de 2 de março e na Orientação 006/2020 de 26 de fevereiro da DGS. 

O presente plano descreve as principais etapas que os organismos devem considerar 

para estabelecer um Plano de Contingência no âmbito da infeção pelo novo Coronavírus SARS-

CoV-2 2, agente causal da COVID-193, assim como os procedimentos a adotar perante um 

trabalhador com sintomas desta infeção. Este plano pode ser atualizado a qualquer momento, 

tendo em conta a evolução do quadro epidemiológico da COVID-19. As situações não previstas 

nesta devem ser avaliadas caso a caso. 

 
1.1 – O que é o Corona vírus – Covid 19 

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções nas pessoas. 

Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser parecidas a 

uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia. 

COVID-19 é o nome oficial, atribuído pela Organização Mundial da Saúde, à doença 

provocada por um novo coronavírus (SARS-COV-2), que pode causar infeção respiratória grave 

como a pneumonia.  

Considera-se que a 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). 
 

1.2 – Principais sintomas e tempo de incubação 

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

 febre 

 tosse 

 falta de ar (dificuldade respiratória) 

 cansaço 
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Em casos mais graves pode evoluir para pneumonia grave com insuficiência respiratória 

aguda, falência renal e, até mesmo, levar à morte. 

b) O período de incubação estimado da COVID-19 (até ao aparecimento de sintomas) é 

de 2 a 14 dias, segundo as últimas informações publicadas. 

Plano de contingência 
2. Identificação dos efeitos 

Com vista a minimizar os efeitos do Corona Vírus e a permitir, tão breve quanto possível, o 

restabelecimento das atividades normais, a EPDRAC adotará um conjunto de medidas de 

prevenção e contenção do vírus que lhe permitirá enfrentar, de modo adequado, as possíveis 

consequências de contágio, em estreita articulação com as famílias e o SNS 24. O objetivo do 

Plano de Contingência é manter a atividade da escola, em face dos possíveis efeitos do vírus, 

nomeadamente o absentismo de professores e alunos, assistentes operacionais e técnicos e 

pessoal do refeitório e respetivas repercussões nas atividades escolares e no ambiente familiar 

e social de toda a comunidade educativa. 

 

3. Equipa Operativa 
3.1 Coordenador e Equipa Operativa 

A Coordenação do Plano será assumida pelo Órgão de Gestão da Escola devidamente 

apoiado por uma Equipa Operativa em articulação com o Centro de Saúde de Alter do Chão, os 

Bombeiros Voluntários de Alter do Chão e a linha SNS. 

 Coordenadora do Plano: Vera Rodrigues Tita 

 Equipa Operativa: 

i.  Comissão de Docentes: Luz Anjos, Helena Godinho, Fernanda Veiga, Helena 

Sancho e Sérgio Pires; 

ii. Comissão de Pessoal não docente: Cristina Castanho, Etelvina Gomes, João Pedro 

Catela; 

iii. Linha SNS 24, Centro de Saúde, Bombeiros Voluntários de Alter do Chão, 

GNR/Escola Segura, Município. 
 

4. Procedimentos 

4.1 É obrigatório o uso de máscara em todas as instalações da EPDRAC; 
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4.2 Quem apresentar sintomas avisa de imediato a Direção, via telefónica: 

245612505/926171557, e dirige-se para a área de isolamento; no caso de ser um aluno, este 

deverá ser acompanhado pela Coordenadora dos Assistentes Operacionais – Cristina 

Castanho; 

4.3 O responsável pelo acompanhamento do aluno deve cumprir as precauções básicas de 

controlo da infeção (uso de máscara, higiene das mãos e distância de segurança); 

4.4 A sala de isolamento na EPDRAC é: 

- Sala de funcionários, situada nas traseiras do bufete; nesta sala estará disponível: 

 - Água, luvas, lenços de papel, máscaras descartáveis e desinfetante; 

4.4.1 Uma vez na sala de isolamento contactar de imediato o respetivo Encarregado de 

Educação e solicitar de imediato a este autorização para ligar para a linha SNS 24 – 808 

24 24 24; dado as características da escola e o facto de os alunos estarem deslocados da 

sua área de residência, poderá ser efetuado o contacto pela escola para agilizar todos 

os procedimentos; 

4.5 Serão disponibilizados dispensadores de desinfetante em cada um dos pavilhões da escola, 

bar e cantina, bem como nas salas de aula, salas de professores, Direção, Secretaria e PND. 

4.6 Se suspeitar de infeção pelo Covid, o trabalhador deve de imediato dirigir-se à sala de 

isolamento, se a sua condição clínica o permitir. Sempre que a máscara estiver húmida, o 

trabalhador deve substituí-la por outra. 

4.7 Na ausência de qualquer professor por suspeita de infeção, este será substituído por um 

outro. Se se tratar de PND, o trabalho a seu cargo deverá ser assegurado e dividido pelos 

restantes funcionários, independentemente das funções a si atribuídas. 

4.8 Ligar de imediato para o SNS 24 para validação da suspeição.  

4.9 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. 

4.10  Os alunos, professores ou pessoal não docente com sinais sugestivos de COVID-19 não 

devem apresentar-se na escola. Ao invés, devem contactar o SNS24 (808 24 24 24). 
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Organização Escolar 
Regime Presencial 
5. Calendário Escolar: 

a) 1º Período: 15 de setembro a 17 de dezembro 

b) 2º Período: 3 de janeiro a 5 de abril 

c) 3º Período: 19 de abril e até ao cumprimento de todos os planos curriculares de 

cada turma. 

6. As aulas iniciam-se pelas 8h30 e terminam pelas 17h15; 

7. A hora de almoço ocorrerá de forma desfasada pelas várias turmas:  

a) 8ºA e 12ºB: 12h 

b) 10ºA e 10C/D: 12h20 

c) 9ºA/B e 11ºC/D: 12h40 

d) 10ºB e 11ºA: 13h 

e) 12ºA e 11ºB: 13h20 

7.1 No refeitório deve obedecer-se às seguintes regras: 

a) Lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo de qualquer refeição por 

parte de qualquer utente; 

b) Utilização obrigatória de máscara, exceto no período de refeição; 

c) Os talheres e guardanapos devem ser fornecidos dentro de embalagem; 

d) Higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada utilização; 

e) Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar. 

7.2 O funcionamento do bar ocorrerá, para os alunos, entre as 9h30 e as 10h30 e entre as 

15h15 e as 16h30, de acordo com as seguintes regras: 

a) Número máximo de pessoas dentro do bar = 2 

b) Higienização obrigatória das mãos à entrada; 

c) Não são permitidos os consumos dentro do bar; 

d) Deve acautelar-se as distâncias de segurança nas saídas e entradas do bar; 

e) Os professores e o PND serão atendidos em horas desfasadas das dos alunos; 
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8. Serão privilegiadas as aulas de caráter prático (Equitação, Agricultura e Turismo) em 

segmentos que ocupem as manhãs ou as tardes, em horas desfasadas para as várias turmas, 

alternando com as disciplinas de cariz teórico; as aulas práticas ocorrerão nos picadeiros, 

campos de cross e de obstáculos, na horta, estufa e pomar; 

9. As turmas estarão distribuídas por várias salas de diversos pavilhões adstritos à EPDRAC, 

a saber:  

Sala Turma Nº alunos 

Sala 5 – Pavilhão 2 8ºA 9 

Sala CAA  9ºB 6 

Sala 7 – Pavilhão 2 10ºA 20 

Sala 8 – Pavilhão 2 10ºB 18 

Sala 9 – Pavilhão 2 10ºC/D 14 

Sala 1 – Pavilhão 1 11ºA 18 

Sala 2 – Pavilhão 1 11ºB 18 

Sala 3 – Pavilhão 1 11C/D 11 

Sala Pav. Multiusos 12ºA 5 

Sala 6 – Pavilhão 2 12ºB 19 

Sala 4 – Pavilhão 2 12º C/D 12 

Total 150 

 

9.2 Os alunos aguardam o respetivo professor no exterior e só entram no pavilhão após o 

professor abrir a sala de aula; o professor é também responsável por dispensar desinfetante 

aos alunos antes destes entrarem na sala de aula; 

9.3 Os alunos sentar-se-ão com 1m de distância entre si e em mesas individuais, com lugar fixo, 

e dispostas com a mesma orientação; 

9.4 Os alunos deverão permanecer o menos tempo possível nos corredores dos pavilhões. Uma 

vez no exterior, devem manter a distância social de segurança e, de preferência, junto ao 

seu grupo-turma; 

9.5 Pessoas externas à escola (fornecedores, parceiros, pais) só devem entrar no recinto escolar 

quando tal for imprescindível e, sempre, de forma segura, utilizando máscara e evitando 

contacto com os alunos e pessoal docente e não docente. 

10. Aulas de Educação Física: 

a) Privilegiar os espaços exteriores: campo de futebol, trilhos pedestres da Coudelaria, etc; 

b) Promover a adoção de estratégias e metodologias que privilegiem o distanciamento 

físico, de acordo com a Orientação nº 030/2020 da DGS; 
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c) Evitar partilha de materiais;  

d) Privilegiar as aulas de EF, pela sua característica prática, a fim de acautelar a passagem 

para os regimes misto ou não presencial. 

 

Regime Misto 
 
1 – É o processo de ensino e aprendizagem que combina atividades presenciais com sessões 

síncronas e com trabalho autónomo;  

2- Este regime ocorrerá quando se verifique, devido à situação epidemiológica causada pela 

doença COVID-19, a impossibilidade de a escola manter as turmas em regime presencial e não 

seja possível ou suficiente a adoção das medidas relativas ao horário de funcionamento, à 

reorganização dos horários escolares e à gestão dos espaços escolares. 

Regime Não Presencial 
 
1- «Regime não presencial», aquele em que o processo de ensino e aprendizagem ocorre em 

ambiente virtual, com separação física entre os intervenientes, designadamente docentes e 

alunos. 

2- Este regime ocorrerá nas situações de suspensão das atividades letivas e formativas 

presenciais nas escolas, as aprendizagens são desenvolvidas em regime não presencial, 

através de sessões síncronas e assíncronas, devendo cada escola adotar as metodologias 

que considere mais adequadas, tendo por referência o disposto no Decreto-Lei n.º 54/2018, 

de 6 de julho, na sua redação atual, no Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, bem como o 

disposto no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória e nas Aprendizagens 

Essenciais. 

Nestes dois regimes deve seguir-se o disposto no PE@D da EPDRAC. 

 

Consequências do não cumprimento das normas 
 

O não cumprimento das normas constantes deste plano será alvo de sanções 

disciplinares, dispostas no estatuto do aluno, e de acordo com a gravidade da infração cometida, 

mais concretamente aquelas que desrespeitem as normas de segurança e conduta para 

combate ao SARS Cov2. 
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Reforça-se o Código de Conduta a cumprir 
 

No ano letivo 2021/2022, devem ser mantidos os esforços para conter a propagação do 

novo coronavírus. 

Além do uso de máscara dentro dos recintos escolares, devem ser mantidas as regras 

de higienização das mãos e etiqueta respiratória, promovendo-se ainda, a maximização do 

distanciamento físico. 

Neste sentido, reforçam-se as medidas de prevenção diária que deverão continuar a ser 

implementadas por toda a comunidade educativa, dentro dos recintos: 

1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, alunos, e ainda 

encarregados de educação, fornecedores e outros elementos externos); 

2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução SABA; 

3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo 

menos, 20 segundos; 

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

após o uso da casa de banho e sempre que necessário; 

5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo 

depois de utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, de seguida; 

6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para 

as mãos; 

7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca; 

8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, 

interruptores, etc. 
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Lista de contactos úteis 
 

Unidade de Saúde Pública de Portalegre – 245 301 000 

Autoridade de Saúde Local - 245 619 160 

Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Alter do Chão – 245 612 505 /                          

 926 171 554/551/557 

Diretora da EPDRAC – 965 040 600 

Câmara Municipal de Alter do Chão – 245 612 505 

Bombeiros Voluntários de Alter do Chão – 245 612 314 

GNR Alter do Chão – 245 612 162 

 


