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1. ENQUADRAMENTO
A Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira (ESARS) preparou um Plano de Contingência que
visa a prevenção e controlo de infeção de casos de Coronavírus COVID-19 na ESARS e estabelece
os procedimentos de atuação de todos os atores institucionais perante a ocorrência de uma ou
mais situações de Coronavírus COVID-19. As indicações expressas são válidas para visitantes,
alunos, funcionários e docentes e devem ser respeitadas e seguidas por todos.
Tendo por objetivo a concentração do menor número de pessoas possível em simultâneo na
escola, o período de funcionamento foi alargado. Deste modo, as atividades letivas têm início às
8.00h e terminam às 19:10h. No ensino básico e nos cursos científico-humanísticos, para os 7º, 9
e 12º anos de escolaridade predomina a mancha horária no período da manhã com a restante
carga horária no período da tarde e para os 8º,10º e 11º anos predomina a mancha horária no
período da tarde com a restante carga horária no período da manhã.
São definidos no Plano de Segurança da ESARS os circuitos de circulação e áreas de recreio/lazer
para potenciar ao máximo o distanciamento dos elementos da comunidade escolar e prevenir
eventuais contágios e será assegurado o cumprimento do Plano de Higienização definido para a
escola em todos os espaços escolares.
Planos relativos aos diferentes serviços, nomeadamente Biblioteca Escolar (BE), Serviço de
Psicologia e Orientação (SPO), Sala de Estudo (SE), Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA), entre
outros, serão disponibilizados na página da escola e deverão ser consultados por todos os
membros da comunidade educativa.
O desenvolvimento curricular da disciplina de Educação Física far-se-á tendo em consideração o
disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho, também em
regime presencial, implicando a necessidade de serem adotadas as medidas preventivas
constantes no documento “Orientação para a realização em regime presencial das aulas práticas
de Educação Física” elaborado pela Direção-Geral da Educação (DGE), tendo por base a
Oreintação n.º 030/2020 da Direção-Geral de Saúde (DGS), as sugestões apresentadas pela
Sociedade Portuguesa de Educação Física (SPEF) e o Conselho Nacional de associações de
Profissionais de educação Física e Desporto (CNAPEF). Será igualmente disponibilizado na página
da escola o respetivo Plano de Utilização dos Equipamentos Desportivos.
O Plano de Contingência foi elaborado tendo em consideração as orientações da Direção-Geral
dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), da Direção-Geral da Educação (DGE) e da DireçãoGeral de Saúde (DGS) e expressa e fornece informações sobre:
- O Coronavírus - Covid-19
- Medidas de prevenção e controlo
- Procedimentos a adotar perante a identificação dos casos suspeitos/confirmados
A comunidade escolar será informada sobre esta nova doença e sobre as formas de evitar a
transmissão através dos meios mais adequados em cada momento, nomeadamente: Página da
ESARS (www.esars.pt); circulares informativas por correio eletrónico; afixação de cartazes nos
espaços comuns; reunião com assistentes técnicos e assistentes operacionais para explicitação
de procedimentos preventivos e formas de atuação.
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A atualização da informação relativa a recomendações e procedimentos que sejam emanados da
Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) e/ou da Direção Geral de Saúde (DGS)
será amplamente divulgada pelos meios mais expeditos e adequados a toda a comunidade
escolar.
2. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO
A COVID-19 manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente,
febre, tosse e dificuldade respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os quais,
odinofagia (dor de garganta) e dores musculares generalizadas.
São considerados casos suspeitos* de COVID-19 todas as pessoas que desenvolvam:
quadro respiratório agudo de tosse (persistente ou agravamento de tosse habitual)
ou
febre (temperatura ≥ 38ºC)
ou
dispneia / dificuldade respiratória.
*Norma 004/2020 da DGS, atualizada no dia 31 de agosto

3. TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO
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 (< 2 metros).
- Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARSCoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.
4. REFORÇO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE CONTÁGIO
As recomendações para o controlo da transmissão de COVID 19 implicam a adoção de medidas
de proteção individual, etiqueta respiratória, lavagem e higienização das mãos, distanciamento
físico, auto-monitorização de sintomas e higienização e desinfeção de espaços e superfícies.
4.1 Reforço da higienização das mãos, etiqueta respiratória e distanciamento físico
Todos os alunos, pessoal docente e não docente da Escola Secundária Alfredo dos Reis Silveira
deverão adotar as medidas gerais de higienização das mãos, etiqueta respiratória e
distanciamento físico, dentro e fora da escola, nomeadamente:
1. Utilizar máscaras no interior da escola (dentro e fora das salas de aula, exceto nas pausas de
lanche/refeição e na realização de atividades físicas e desportivas)
2. Evitar tocar na parte da frente da máscara;
3. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
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4. Lavar as mãos ou desinfetá-las com uma solução antisséptica de base alcoólica (SABA) à
entrada da escola, à entrada dos pavilhões, refeitório, bufete, ginásio, etc.;
5. Durante o tempo de permanência na escola, lavar frequentemente as mãos, com água e
sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos e antes e após as refeições, antes e
após as aulas, antes e após o uso da casa de banho;
6. Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar;
7. Manter as regras de etiqueta respiratória, tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com
o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
8. Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar, deitá-los num caixote do lixo depois
de utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, de seguida;
9. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimões, maçanetas e interruptores;
10. Não partilhar materiais escolares, alimentos, etc;
11. Respeitar os circuitos estabelecidos e a lotação definida para os espaços de utilização
comum.
4.2 Arejamento de espaços e reforço de higienização e desinfeção da Escola
As salas e espaços destinados a estudantes e trabalhadores deverão estar sempre bem
ventilados e, quando possível, com as janelas e portas abertas.
É reforçada a limpeza e desinfeção do ambiente escolar e são implementadas as medidas
constantes das orientações formuladas a este respeito pela Direção-Geral dos Estabelecimentos
Escolares e Direção-Geral de Saúde, em colaboração com as Forças Armadas.
Foi elaborado um Plano de Higienização que contempla todos os procedimentos a seguir.
4.3 Outros procedimentos gerais
Sensibilização para a importância da auto-monitorização diária de sintomas, e evicção escolar de
alunos, funcionários ou professores que apresentem febre e/ou outros sintomas sugestivos de
Covid-19.
Caso a Direção-Geral da Saúde venha a recomendar outros procedimentos, os mesmos serão
incorporados no presente Plano de Contingência, implementados, e divulgados junto da
comunidade educativa.
Informações, esclarecimentos e respetivas atualizações
A Direção-Geral de Saúde criou especificamente um microsite sobre a COVID-19 em
https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx, onde pode ser consultada toda a informação sobre a
doença, nomeadamente os documentos oficiais, as áreas afetadas e a evolução da situação em
Portugal.
5. PROCEDIMENTOS FACE A UM POSSÍVEL CASO DE INFEÇÃO
5.1 “Áreas de isolamento”
A colocação de qualquer elemento da comunidade escolar numa “Área de Isolamento” visa
impedir que outros elementos possam ser expostos e infetados. Esta medida tem como principal
objetivo evitar a propagação da doença na comunidade.
De acordo com as normas da DGS, as salas destinadas a “Área de Isolamento” devem ter
ventilação natural e possuir revestimentos lisos e laváveis. As “Área de Isolamento” designadas
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pela ESARS situam-se no Pavilhão C, são designadas por AI 1 (piso 1) e AI 2 (piso 2) e encontramse equipadas com:
- Telefone;
- Cadeira;
- 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 à entrada do Pavilhão e no interior
desta área);
- Toalhetes de papel;
- Máscara(s) cirúrgica(s);
- Luvas descartáveis
- Termómetro.
No piso 1 do Pavilhão C, próximo da AI 1 existe uma instalação sanitária equipada com doseador
de sabão e toalhetes de papel para a utilização exclusiva do(s) Caso(s) Suspeito(s).
As Área de Isolamento - AI 1 e AI 2 estabelecidas na ESARS são favoráveis à aproximação dos
veículos de assistência médica.
5.2. Procedimentos específicos
Qualquer elemento da comunidade escolar que apresente ou identifique outro elemento com
sinais e sintomas de COVID-19, com critérios compatíveis com a definição de Caso Suspeito, deve
informar a Direção (preferencialmente por via telefónica) e dirigir-se para a “Área de Isolamento
ESARS” definida no presente plano de Contingência. Nas situações necessárias (ex. dificuldade
de locomoção do indivíduo) a Direção assegura que seja prestada a assistência adequada ao
Caso Suspeito no seu acompanhamento até à “Área de Isolamento”.
Se o Caso Suspeito se encontrar dentro de uma sala de aula, ou em funções em determinado
Pavilhão, quando surgirem os sintomas, e necessitar de ajuda para se dirigir à “Área de
Isolamento”, será o Assistente Operacional em funções no respetivo Pavilhão que será
responsável por efetuar esse acompanhamento, devendo usar os Equipamentos de Proteção
Individual (EPI’s) adequados. Deverá ainda cumprir todas as precauções básicas de controlo de
infecção (PBCI) quanto à higiene das mãos, após o contacto com o Caso Suspeito. Sempre que
possível deverá assegurar-se da distância de segurança (superior a 2 metros) do Caso Suspeito.
- Se se tratar de um aluno menor de idade é chamado, com a maior brevidade possível, à Escola
o respetivo Encarregado de Educação, que deverá contactar a Linha SNS 24 (808 242424). Se se
tratar de um adulto, será o próprio a contactar o SNS 24.
- No caso de ser solicitado, serão fornecidos às Autoridades de Saúde os dados (nome, data de
nascimento, contacto telefónico) dos contactos do caso suspeito, para aplicação das medidas de
saúde pública.
- É realizada a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito e da área
de isolamento.
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- Os resíduos produzidos pelo caso suspeito são acondicionados em duplo saco de plástico
resistente.
- O eventual afastamento da atividade presencial provocado por isolamento profilático dos
contactos de alto risco é definido pela Autoridade de Saúde.
*Informação detalhada sobre Gestão de Casos - Referencial Escolas - Controlo e transmissão de COVID - 19 em contexto
escolar (DGS)

6. EVENTUAIS IMPACTOS DA PANDEMIA NA ESARS
De acordo com a Direção-Geral de Saúde, sempre que exista um caso suspeito em meio escolar e
se confirme um caso positivo, o Delegado de Saúde Local realiza a investigação epidemiológica e
aplica o inquérito epidemiológico ao caso confirmado e aos seus contactos (e/ou do Encarregado
de Educação). Os “contactos próximos de alto risco” do caso positivo definidos pelo Delegado de
Saúde deverão cumprir o isolamento profilático recomendado pelas autoridades de saúde.
No caso de ser decretada qualquer medida adicional de suspensão das atividades letivas
presenciais, ou se grande parte dos trabalhadores docentes e/ou não docentes adoecer, ou não
puder comparecer nas instalações da escola devido a medidas de isolamento, suspensão de
transportes, entre outras situações possíveis, poderão ter que ser temporariamente
reorganizados ou suspensos alguns serviços e determinada, pelas autoridades, a transição do
regime de ensino e aprendizagem presencial para o regime de ensino misto ou para o regime de
ensino não presencial.
Deste modo, todos os membros da comunidade educativa deverão consultar periodicamente a
página electrónica da escola canal de comunicação que será privilegiado.

7. EQUIPA OPERATIVA

Diretor
Subdiretora
Coordenadora do PES
Coordenadora dos AT
Coordenadora dos AO
Assistente Operacional

Arnaldo Silva
Fátima Guerreiro
Paula Sousa
Manuela Palma
Francisca Brás
Natália Ramos

direcao@esars.pt
direcao@esars.pt
paulasousa@esars.pt
manuelapalma@esars.pt
franciscabras@esars.pt
nataliaramos@esars.pt

8. ORGANIZAÇÃO DO ANO LETIVO 2020/2021
Atendendo à incerteza da evolução da pandemia da doença COVID-19, a Resolução do Conselho
de Ministros nº53-D/2020, de 20 de julho, determina medidas excecionais de organização e
funcionamento para todos os Estabelecimentos de Ensino, para que a retoma das atividades
escolares para todos os alunos se processe em segurança.
Este diploma, que estabelece o Regime de Ensino Presencial como regime regra, considera que
em caso de impossibilidade devido à pandemia da doença COVID-19 das escolas manterem
todas as turmas em regime presencial, sem que as medidas relativas à reorganização dos
horários e gestão dos espaços escolares se revelem suficientes, poderá ser determinada, pelas
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tutelas e Autoridades de Saúde, a transição excecional e temporária para o Regime Misto, que
combina atividades presenciais com sessões síncronas e trabalho autónomo, ou para o Regime
Não Presencial, em que o processo de ensino e aprendizagem ocorre, exclusivamente, em
ambiente virtual, através de sessões síncronas e assíncronas.
Deste modo, a organização do ano letivo de 2020/2021 na ESARS contempla, como
determinado, a flexibilização na transição, decorrente de orientações específicas das
Autoridades de Saúde, entre os regimes presencial, misto e não presencial, a priorização na
frequência das aulas presenciais pelos alunos com maior necessidade de acompanhamento
pelos respetivos professores, nomeadamente os alunos mais novos e/ou menos autónomos, e a
implementação de medidas adicionais de funcionamento e gestão dos espaços escolares que
assegurem o cumprimento das orientações sanitárias.
8.1. Medidas adicionais para a redução do risco de transmissão
1. Alargamento dos horários escolares e redução dos intervalos de forma a minimizar os
contactos entre grupos de alunos e evitar grandes concentrações de alunos no espaço exterior.
2. Reorganização das salas de aula, garantindo a atribuição de salas fixas para cada turma, à
exceção das disciplinas que exijam salas específicas.
3. Definição de itinerários de circulação.
4. O atendimento a Pais/Encarregados de Educação pela Direção e pelos Directores de Turma é,
preferencialmente, realizado, por telefone, e-mail e/ou por videoconferência.
5. Definição de lotação máxima em áreas de utilização múltipla devendo ser sempre acauteladas
as regras de distanciamento.
6. Suspensão, temporária, de eventos.
7. Elaboração e implementação de normas específicas de utilização e higienização de espaços e
de equipamentos partilhados (salas de informática, laboratórios, bibliotecas, ginásio, entre
outros).
8. Para evitar o risco de contágio por má utilização dos bebedouros da Escola, cada aluno deverá
dispor de uma garrafa de água.
9. Reorganização dos Serviços da Bufete e Refeitórios para garantir o distanciamento físico dos
utilizadores com a definição de circuitos de entrada e saída, definição de lotação máxima de
utilizadores em simultâneo.
9. TRANSIÇÃO ENTRE REGIMES PRESENCIAL, MISTO E NÃO PRESENCIAL
De acordo com o estabelecido na Resolução de Conselho de Ministros nº 53-D/2020, de 20 de
julho, em caso de impossibilidade devido à pandemia da doença COVID-19 de se manterem
todas as turmas em regime presencial, sem que as medidas relativas à reorganização dos
horários e gestão dos espaços escolares se revelem suficientes, poderá ser determinada, pelas
tutelas e Autoridades de Saúde, a transição excecional e temporária para o Regime Misto, que
combina atividades presenciais com sessões síncronas e trabalho autónomo, ou para o Regime
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Não Presencial, em que o processo de ensino e aprendizagem ocorre, exclusivamente, em
ambiente virtual, através de sessões síncronas e assíncronas.
O modelo de ensino à distância da ESARS, em constante atualização, para os eventuais Regime
Misto e Não Presencial, e que incorporou a análise da experiência do ensino virtual nos 2º e 3º
períodos letivos de 2019/20, será detalhado no Plano de Ensino à Distância designado por
EsARS@D.
10. NORMAS ORIENTADORAS DA ORGANIZAÇÃO DOS REGIMES NÃO PRESENCIAL E MISTO
Quanto aos deveres dos alunos, quer se trate do Regime Não Presencial ou Misto é aplicável o
disposto no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro,
e demais legislação em vigor, bem como no regulamento interno da escola, estando os alunos
obrigados ao cumprimento de todos os deveres neles previstos, designadamente o dever de
assiduidade nas sessões síncronas e o de realização das atividades propostas, nos termos e
prazos acordados com o respetivo docente. Nas sessões síncronas o dever de assiduidade
implica a presença do aluno de uma forma visível para o professor durante toda a sessão.
O não cumprimento do exposto no ponto anterior implica que a escola considera ineficaz a
aplicação do regime não presencial ao aluno, pelo que de acordo com o ponto 17, alínea a)
resolução de conselho de ministros nº53-D/2020 de 20 de julho as atividades a realizar serão
efetuadas na própria escola.
A gravação das sessões é proibida para alunos e professores.
A saída do aluno de uma sessão síncrona, durante o decorrer desta, sem autorização do
professor determina a aplicação de uma sanção disciplinar de acordo com o previsto no Estatuto
do Aluno e Ética Escolar, aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, e demais legislação
em vigor, bem como no regulamento interno da escola.
A presença na sessão síncrona é exclusivo aos alunos da turma/disciplina não sendo permitida a
assistência de outros elementos.

Av. 25 de Abril – Torre da Marinha – 2840–400 Seixal – PORTUGAL
www.esars.pt

Telef. 212 276 360 – Fax: 212 276 368
direcao@esars.pt

Escola Secundária
Alfredo dos Reis Silveira
400786

11. BIBLIOGRAFIA
DGS (2020) Norma nº004/2020, atualizada 31/08/2020
DGS (2020) Norma nº007/2020, 29/03/2020
DGS (2020) Orientação nº 014/2020 de 21/03/2020
DGS (2020)Orientação nº 032/2020 de 14/06/2020
DGS (2020)Orientação nº 023/2020 de 08/05/2020, atualizada a 20/07/2020
DGS (2020) Orientação nº 024/2020 de 08/05/2020 atualizada a 20/07/2020
DGS (2020) Orientação nº 25/2020 de 13/05/2020, atualizada a 20/07/2020
DGS (2020)Orientação nº 032/2020 de 14/06/2020
DGS (2020) Orientação nº 036/2020, de 25 de agosto
Decreto-Lei nº 10-A/2020, de 13 de março
Resolução do Conselho de Ministros nº33-C/2020, de 30 de abril
Resolução do Conselho de Ministros nº53-D/2020, de 20 de julho

Av. 25 de Abril – Torre da Marinha – 2840–400 Seixal – PORTUGAL
www.esars.pt

Telef. 212 276 360 – Fax: 212 276 368
direcao@esars.pt

Escola Secundária
Alfredo dos Reis Silveira
400786

ANEXOS

Av. 25 de Abril – Torre da Marinha – 2840–400 Seixal – PORTUGAL
www.esars.pt

Telef. 212 276 360 – Fax: 212 276 368
direcao@esars.pt

Escola Secundária
Alfredo dos Reis Silveira
400786

ANEXO 1

Av. 25 de Abril – Torre da Marinha – 2840–400 Seixal – PORTUGAL
www.esars.pt

ANEXO 2

Telef. 212 276 360 – Fax: 212 276 368
direcao@esars.pt

Escola Secundária
Alfredo dos Reis Silveira
400786

ANEXO 3
CIRCUITOS DE CIRCULAÇÃO NO EXTERIOR
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