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Data: 11/03/2020 

Monitorização n.º1 

 

Medidas/Procedimentos Estado 

Salas de isolamento Operacionais 

EBSMT: adequação do gabinete PES Operacional 

caixote do lixo com pedal e saco do lixo de 60/70 microns Concluído  

caixa de lenços de papel Concluído 

desinfetante Concluído  

máscaras + toalhetes (para proteção eventual de barba) Concluído 

termómetro Concluído 

acesso telefónico Concluído  

sofá Concluído 

documentos: plano de contingência, lista de procedimentos em caso de 
suspeito contactos de unidade de saúde, lista para registo de utilização da sala 
de isolamento/registo de contactos efetuados com o caso suspeito. 

Concluído 

N.º de utilização à data 0 

CESM: adequação da sala 12 Operacional 

caixote do lixo com pedal e saco do lixo de 60/70 microns Concluído 

caixa de lenços de papel Concluído 

desinfetante Concluído 

máscaras + toalhetes (para proteção eventual de barba) Concluído 

termómetro Concluído 

acesso telefónico Concluído 

sofá Concluído 

documentos (plano de contingência, lista de procedimentos em caso de 
suspeito contactos de unidade de saúde, lista para registo de utilização da sala 
de isolamento, lista para registo de contactos efetuados com o caso suspeito. 

Concluído 

N.º de utilização à data 0 

JI Gimonde: adequação do anexo ao espaço de AAAF Operacional 

caixote do lixo com pedal e saco do lixo de 60/70 microns Concluído 

caixa de lenços de papel Concluído 

desinfetante Concluído 

máscaras + toalhetes (para proteção eventual de barba) Concluído 

termómetro Concluído 

acesso telefónico Concluído 

sofá Concluído 

documentos (plano de contingência, lista de procedimentos em caso de 
suspeito contactos de unidade de saúde, lista para registo de utilização da sala 
de isolamento, lista para registo de contactos efetuados com o caso suspeito. 

Concluído 

N.º de utilização à data 0 

 
 
 

 

 



Plano de Contingência – COVID-19 
Agrupamento de Escolas de Miguel Torga - Bragança 

 

2 
 

Data: 11/03/2020 

Monitorização n.º1 

 

Medidas/Procedimentos Estado 

Procedimentos individuais e coletivos que visam minimizar contágio  

Procedimentos básicos para higienização das mãos: lavar as mãos com água e 
sabão durante pelo menos 20 segundos; se estes não estiverem disponíveis 
utilize um desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 70% de álcool, 
cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem secas; sabão 
e água devem ser usados preferencialmente se as mãos estiverem visivelmente 
sujas 

 Afixação de cartazes nos WC e cantina com instruções e procedimentos 
específicos (Como lavar as mãos e Como se pode proteger a si e aos 
outros – Fonte: DGS); 

Concluído 

Procedimentos de etiqueta respiratória (ex. evitar tossir ou espirrar para as 
mãos; tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou 
usar lenço de papel; higienizar as mãos após o contacto com secreções 
respiratórias); 

 Informação afixada nas salas de aula e em locais de estilo (hall, 
secretaria, bufete de alunos, sala de convívio (não) docente, bibliotecas, 
reprografia, ginásio) 

Concluído 

Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica (incluindo a higienização das 
mãos antes de colocar e após remover a máscara); 

 Informação afixada a entrada das salas de isolamento 

Concluído 

Procedimentos de conduta social (ex. alterar a frequência e/ou a forma de 
contacto entre os trabalhadores e entre estes e os visitantes - evitar o aperto de 
mão, as reuniões presenciais, os postos de trabalho partilhados, regresso de 
deslocações ao estrangeiro); 

 Informação afixada nas salas de aula e em locais de estilo (hall, 
secretaria, bufete de alunos, sala de convívio (não) docente, bibliotecas, 
reprografia, ginásio) 

Concluído 

Processo (interno) de registo de contactos com o Caso Suspeito. 

 Sala de isolamento + reporte para dossier da equipa COVID-19 
 

Concluído 

Divulgação do Plano de contingência: na página eletrónica do AEMT (com 
subpágina COVID-19) https://paginaaemt.wixsite.com/agrupamento; 
comunicado aos docentes e não docentes, enviado para DGAE, CMB e ULSNE 
e decisão de comunicar as monitorizações 

Concluído 

Visualização dos 3 vídeos informativos da DGS em sala de aula aos alunos Em 
preparação 

Abordagem de histórias acerca do COVID-19 junto dos alunos da educação pré- 
-escolar e do 1.º ciclo 
 

Concluído 

 EBSMT: Redução da entrada de pessoas (inclusive encarregados de 
educação) ao estritamente necessário 

Em 
execução 

 CESM/JI Gimonde: Redução da entrada de pessoas (inclusive 
encarregados de educação) ao estritamente necessário 

Concluído 

https://paginaaemt.wixsite.com/agrupamento
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Data: 11/03/2020 

Monitorização n.º1 

 

 

Medidas/Procedimentos Estado 

Higienização/Desinfeção  

 Cobertura com película transparente dos botões de equipamentos de 
utilização comum - computadores); 

Concluído 

 Introdução das operações de desinfecção: desinfecção de corrimões e 
puxadores no início e final de cada bloco letivo  
 

Concluído 

 Reforço dos produtos de limpeza para higienização das mãos (sabão, 
papel); 

Concluído 

 Reforço da limpeza dos postos de trabalho (telefone, fotocopiadora, 
computador, periféricos, tampos de mesa ou outros); 
 

Concluído 

 Distribuição de lenços de papel e frascos de álcool nas salas; Encomendado 

 Distribuição de luvas descartáveis para utilização em salas específicas e 
limpeza (ex.: laboratórios); 

Concluído 

 Aquisição de máscaras; Encomendada 

 Instalação de distribuidores de desinfetante para as mãos nos 
corredores; 

Encomendado 
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Data: 11/03/2020 

Monitorização n.º1 

Medidas/Procedimentos Estado 

Equipa COVID-19  

 Elaboração de proposta de Plano de Contingência COVID-19 Concluído 

 Aprovação do Plano Concluído 

 Divulgação do Plano  Em curso 

 Organização da implementação do Plano Em curso 

 Levantamento de necessidades/requisição Concluído 

 Elaboração de documentos anexos necessários/dossier Concluído 

 Preparar respostas para evitar/diminuir a propagação do vírus; 
n.º1: Solicitação junto das unidades de saúde de procedimentos a ter com o 
grupo de alunos e docentes de regresso dos Açores: 
 

Relativamente aos elementos da Comunidade Escolar que 
regressam dos Açores, dado não ser uma área 
geodemográfica com  propagação do vírus  ativa ou com 
identificação de risco, não existem limitações ao regresso dos 
alunos/docentes ou qualquer medida específica. 
Salienta-se, como em qualquer outra situação, o reforço das 
medidas de proteção individual (higienização das mãos, 
etiqueta respiratória e limitação dos contactos próximos), 
bem como a especial vigilância de sinais e sintomas de 
infeção, corretamente divulgados no Plano de Contingência. 
Esta informação foi confirmada pela  Dr.ª Inácia Rosa, 
Autoridade de Saúde da ULSNE.  

ULSNE a 10/03/2020 

Em curso 

 Acompanhar e avaliar as ocorrências 0 ocorrências 

 Atualização do plano: 
 

1. Desinfeção do material usado em Educação Física no fim da aula 
2. Alteração das planificações de Educação Física: suspensão da unidade 

didática de ginástica 
3. Alteração das planificações de Expressão Físico-Motora na educação 

pré-escolar: suspensão de utilização de material didatico 
 

3 alterações 

 Restrição de contactos 
1. Entrada de visitantes (inclusive encarregados de educação) no CESM/JI 

Gimonde já limitada 
Entrada de visitantes (inclusive encarregados de educação) na EBSMT 
iniciada 

2. Suspensão das atividades do Desporto Escolar no exterior das 
instalações do Agrupamento 

2 alterações 

 Informação:  
1. A aguardar decisão do Conselho Nacional de Saúde Pública 
2. A organizar visualização de vídeos  
3. A preparar comunicação para o exterior  

Em curso 

 


