
 
  
  
  

 

 
 

 

 

 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA E AÇÃO  

PARA PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DA DOENÇA COVID-19 

(CORONAVÍRUS SARS-COV-2) 

 

Reabertura das atividades de “Colónia de Férias/ ATL” para os 

alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

De acordo com os dados da Direção Geral de Saúde (DGS) sobre a evolução da propagação da 

doença Covid-19, provocada pelo Coronavírus SARS-COV-2, e de acordo com as indicações do 

Despacho n.º 2836-A/2020 para a prevenção e controlo de infeção pelo novo vírus, o Centro Helen 

Keller elaborou um conjunto de medidas de prevenção e contenção de transmissão da doença.  

O presente Plano representa uma atualização/ especificação ao Plano de Contingência e Ação para 

Prevenção da Transmissão da Doença COVID-19 elaborado em março do presente ano (e disponível 

no site www.centrohelenkeller.pt), razão pela qual não considerámos necessário manter todos os 

pressupostos teóricos que suportaram a elaboração do primeiro. Este, sendo especificamente para 

a creche e mais precisamente para sua reabertura (18 de maio), será muito mais incisivo e dará a 

conhecer de forma mais clara a operacionalização das diferentes medidas que serão assumidas pelo 

CHK.  

As recomendações e procedimentos estabelecidos no Plano de Contingência para a COVID-19 serão 

divulgados à comunidade escolar através dos meios mais adequados, nomeadamente: e-mail e site 

oficial. 

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

existência de novas recomendações ou imposições por parte das autoridades competentes. 

 

 

 

 

 

http://www.centrohelenkeller.pt/


 
  
  
  

 

 
 

1. MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DO CORONOVÍRUS (SARS-COV-2) 

 

As medidas gerais que qualquer pessoa deve seguir para prevenir a transmissão de vírus 

respiratórios são as seguintes: 

• Manter um distanciamento de cerca de 2 metros de outras pessoas. 

• Utilizar máscara comunitária em todos os espaços fechados e/ ou quando não é possível 

manter o distanciamento social recomendado (2m). As máscaras são obrigatórias para todos 

com idade igual ou superior a 6 anos. Para crianças com menos de 6 anos é recomendado o 

uso de viseiras.  

• Lavar as mãos com frequência (durante cerca de 20-30 segundos) – com sabão e água, ou 

esfregar as mãos com gel alcoólico, se não for possível lavar as mãos. Se as mãos estiverem 

visivelmente sujas, devem ser usados preferencialmente sabão e água. 

• Cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel descartável sempre que for necessário assoar, 

tossir ou espirrar. O lenço de papel deverá ser descartado num caixote de lixo e, em seguida, 

deverão ser lavadas as mãos. Na ausência de lenços de papel descartável, poder-se-á tossir 

ou espirrar para a prega do cotovelo. Nunca se deve tossir nem espirrar para o ar ou para as 

mãos. 

• As pessoas que sintam tosse, febre ou dificuldade respiratória devem permanecer em casa e 

não se deslocar para o seu local de trabalho, escolas dos filhos ou estabelecimentos de saúde. 

• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca, especialmente se não tiver lavado as mãos. 

• Evitar contacto próximo com pessoas com tosse, febre ou dificuldade respiratória. 

• Limpar e desinfetar frequentemente objetos e superfícies de utilização comum. 

• Em caso de sintomas ou dúvidas contactar a Linha SNS24: 808 24 24 24. Não deve deslocar-

se diretamente para nenhum estabelecimento de saúde. 

• Consultar regularmente informação em www.dgs.pt 

http://www.dgs.pt/


 
  
  
  

 

 
 

2. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DO CORONOVÍRUS (SARS-COV-2) A 

ADOTAR NO CENTRO HELEN KELLER 

 

Um dos princípios pelos quais o presente Plano se rege é o de prevenção da transmissão e, por essa 

razão, um dos principais objetivos será minimizar o contacto entre alunos de diferentes grupos/ 

anos, assegurando a criação de grupos constantes ao longo de todo o período de colónias.  

 

Procedimentos até chegar à escola: 

• Todos os elementos da comunidade escolar (crianças, pais, funcionários) devem: 

o Lavar as mãos, com água e sabão, por cerca de 20-30 segundos antes de sair de casa; 

o Se utilizarem transportes públicos, os adultos e as crianças com mais de 6 anos 

deverão utilizar máscara comunitária e as crianças com menos de 6 anos deverão 

utilizar viseira; 

o Desinfetar as mãos à entrada da escola (caso não possuam desinfetante, existe um 

dispensador na portaria); 

 

Procedimentos por parte dos funcionários: 

• Todos os funcionários que trabalham diretamente com as crianças e que se deslocam para a 

escola em transportes públicos devem trocar de roupa antes de iniciarem as suas funções; 

• Todos os funcionários utilizarão máscaras, podendo também recorrer a viseiras;  

• Todos os funcionários reduzirão ao máximo a utilização de acessórios pessoais; 

 



 
  
  
  

 

 
 

Entradas e saídas: 

• Durante todo o período de Colónias, o horário de funcionamento do CHK será das 8h às 18h, 

recomendando-se que os alunos permaneçam na escola apenas durante os períodos em que 

decorrem as atividades; 

• A entrada dos alunos no recinto escolar far-se-á de forma autónoma, ou seja, sem o 

acompanhamento dos pais; 

• Todas as entradas deverão ser feitas de forma calma e de acordo com as indicações dadas 

pela portaria; 

• Todos os alunos a partir do 5.º ano devem, obrigatoriamente, usar máscara, a ser colocada 

antes de entrar na escola;  

• À entrada da escola (na portaria) é feita uma avaliação da temperatura corporal a todos os 

que entram na escola; 

• Ao entrarem no recinto escolar, os alunos devem seguir, de imediato, para o seu espaço de 

recreio ou respetiva sala (caso as atividades já tenham iniciado) 

• Os torniquetes estão identificados como saída e entrada; 

 

Organização diária: 

• De modo minimizar os contactos, os alunos estarão organizados por anos de escolaridade 

(formando cada ano um grupo), à exceção do 3.º ciclo cujo grupo será formado pelos alunos 

do 7º e 8º anos (3 turmas); 

• A cada grupo/ ano estarão afetos sempre os mesmos professores/ funcionários; 

 

• Medição de Temperatura Corporal 

o Todas as crianças serão avaliadas quanto à temperatura corporal duas vezes ao dia: à 

chegada (na portaria) e depois de almoço; 



 
  
  
  

 

 
 

o Sempre que a temperatura corporal seja igual ou superior a 38º, os alunos terão que 

ser imediatamente retirados da escola; 

o Sempre que a temperatura corporal seja igual ou superior a 37,5º (mas inferior a 38º), 

a temperatura será novamente registada no espaço de 30/ 45 min; 

 

 

• Recreios (manhã, almoço e tarde) 

o Cada grupo/ ano terá um espaço exterior previamente definido para usufruir dos 

tempos de recreio;  

o Sempre que possível, os alunos deverão reduzir o tempo de permanência nos 

recreios, quer nos períodos que antecedem as atividades da manhã, quer nos que se 

seguem às atividades da tarde; 

 

 

• Atividades 

o As atividades da manhã ocorrerão essencialmente em salas de aula, asseguradas as 

devidas medidas de segurança: 

 Janelas e portas abertas (sempre que possível)  

 Higienização regular dos espaços  

 10/ 12 crianças por sala, dependendo da área da mesma 

 Mesas e cadeiras orientadas no mesmo sentido e afastadas entre si 

o As atividades da tarde ocorrerão essencialmente nos espaços exteriores e poderão 

contemplar saídas ao exterior da escola (Parque dos Moinhos, Monsanto…) 

 

 

 

 



 
  
  
  

 

 
 

• Refeições 

o Os lanches (manhã e tarde) serão tomados no espaço destinado ao recreio de cada 

grupo - relembramos que não existirá bar durante este período, sendo que cada 

criança deverá trazer o seu próprio lanche da manhã; 

o No refeitório, cada grupo terá as suas próprias mesas, estando estas devidamente 

identificadas e afastadas entre si; 

o Existirá um desfasamento de 45 min entre o início do almoço de cada ciclo (1.º ciclo – 

12h; 2.º ciclo – 12h45; 3.º ciclo – 13h30) e, em cada ciclo criar-se-ão pequenos 

desfasamentos de horários de modo a evitar aglomerados na entrada do refeitório/ 

linha… 

 

 

• Casas de banho 

o Todas as casas de banho terão sabonete líquido disponível, assim como papel 

absorvente para a secagem das mãos; 

o Cada grupo/ ano, utilizará sempre as mesmas casas de banho, quer no interior do 

edifício, quer no exterior; 

 

Higienização dos Espaços 

• As diferentes salas serão submetidas a limpezas regulares ao longo do dia; 

• As casas de banho serão higienizadas diversas vezes ao dia, com especial incidência durante 

os períodos de maior utilização; 

 

 



 
  
  
  

 

 
 

Comunicação escola-família: 

 A comunicação entre as famílias e a escola deverá ocorrer preferencialmente por escrito, 

utilizando a plataforma Teams ou email institucional; 

 Os recados/ informações relevantes deverão ser passadas através do canal de comunicação 

privado (chat) da plataforma Teams; 

 

Outras medidas (caráter geral): 

• Todos os funcionários farão medições regulares de temperatura corporal (mínimo 2 vezes 

por dia); 

• Existirão dispensadores de solução alcoólica nos espaços comuns (portaria, refeitórios, 

entradas dos edifícios), bem como em cada sala de atividades; 

 As janelas e portas das salas deverão ser abertas sempre que possível, de modo a facilitar o 

arejamento dos espaços; 

 As diferentes superfícies comuns serão desinfetadas com regularidade (corrimãos; 

maçanetas das portas; torniquetes); 

 Criação de uma sala de isolamento para esta situação específica; 

 Sempre que uma criança tenha febre e/ ou tosse e/ou dificuldades respiratórias e/ ou 

problemas gastrointestinais não deverá ir para a escola, sendo que o encarregado de 

educação deverá informar a professora titular/ diretor de turma do motivo da falta; 

 Caso uma criança desenvolva os sintomas referidos no ponto anterior na escola, o 

encarregado de educação será contactado e deverá, de imediato, dirigir-se à escola, sendo 

desde logo contactada também a linha de SNS24. Até à chegada dos pais, a criança ficará na 

sala de isolamento; 



 
  
  
  

 

 
 

 Perante a existência de qualquer caso suspeito e/ ou confirmado todos os encarregados de 

educação serão informados; 

• Os serviços administrativos funcionarão nos horários normais, contudo, os pais e 

encarregados de educação deverão privilegiar os contactos não presenciais (telefone, email), 

fazendo os pagamentos preferencialmente por transferência bancária (IBAN PT50 0007 0079 

0000 1660 0095 5). Todos os atendimentos presenciais requerem marcação prévia.  



 
  
  
  

 

 
 

3. EQUIPA DE COORDENAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO CHK 

CORONA VÍRUS (COVID-19) 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisboa, 17   de junho de 2020 

 

Os coordenadores do plano, 

_____________________________  _____________________________  

(Ana Lúcia Pelarigo)     (Nuno Pina) 

 

COORDENADORES DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Diretora Pedagógica – Ana Lúcia Pelarigo 

Diretor de Serviços – Nuno Pina 

EQUIPA OPERATIVA 

RESPONSÁVEL OCORRÊNCIA  

Catarina Neves 

Joana Silvestre (substituta) 

RESPONSÁVEL LIMPEZA E HIGIENE  

Patrícia Pereira 

Estela Lopes (substituta) 


