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1 - INTRODUÇÃO  

A Infancoop, CRL apresenta neste documento um conjunto de medidas e normas que pretende 

implementar com a finalidade da prevenção e da contenção de surtos virais, em estreita articulação com 

os familiares dos nossos utentes, colaboradores e com as Autoridades Locais de Saúde.  

Contemplamos algumas recomendações particulares que se justificam pela coexistência em espaços 

contíguos, alguns partilhados pelas Respostas Sociais Creche, Ensino Pré−escolar e Centro de Atividades 

de Tempos Livres, para o que se estabelecerão as recomendações devidamente adaptadas ao tipo de 

organização da Instituição.  

A elaboração deste Plano de Contingência é da responsabilidade da INFANCOOP e inicia-se com a análise 

das possíveis consequências no seu funcionamento, em particular nas áreas críticas de atividade, perante 

diferentes cenários de absentismo e disfunção social.  

As medidas e ações deverão ser aplicadas oportunamente, de modo articulado, em cada fase da evolução 

da pandemia por Covid-19.  

A INFANCOOP implementa medidas extraordinárias de limpeza, higienização e desinfeção diária.  

De seguida, apresenta-se o Plano de Contingência, nos moldes que, neste momento consideramos 

adequados. Este Plano de Contingência será revisto sempre que sejam conhecidas novas informações e 

orientações que alterem o contexto atual.   

 

1.1. O que é a COVID-19?   

COVID-19 é a designação 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. 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. 

 Este coronavírus não é igual aos outros vírus, trata-se de um novo vírus e ainda não existe um total 

conhecimento sobre este, apesar de ter alguma semelhança (geneticamente) ao SARS. É necessário mais 

tempo de investigação para se conseguir apurar todas as suas características e qual o tratamento mais 

adequado.  

A Organização Mundial da Saúde decidiu atribuir um nome que fosse fácil de transmitir e que não 

indicasse nenhuma localização geográfica, animal ou grupo de pessoas. O nome, COVID-19, resulta das 

palavras "corona", "vírus" e "doença" com indicação do ano em que surgiu (2019).   

 

1.2. Principais sintomas  

 Os sintomas mais frequentes associados à infeção pela COVID-19 são: 

• febre (temperatura ≥ 38.0ºC) sem outra causa atribuível 

• tosse  

• dores de cabeça (cefaleias) 

• dores musculares  

• dificuldade respiratória/ dispneia 
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• perda total ou parcial do olfato (anosmia) 

•  enfraquecimento do paladar (ageusia) ou perturbação ou diminuição do paladar (disgeusia) de 

início súbito 

• vómitos 

• diarreia 

 

1.3. 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 (< 2metros). 

• Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com Covid -

19 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos. 

A atuação de todos deve orientar-se para evitar a ativação destes dois processos de transmissão 

reduzindo, ao mínimo possível, o risco de exposição.   

  

1.4. Período de incubação  

 O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 dias, segundo as últimas 

informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. Como medida de precaução, a vigilância ativa dos 

contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado. As 

medidas preventivas no âmbito da Covid-19 têm em conta as vias de transmissão direta (via aérea e por 

contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados).  

Por esse motivo, as recomendações de saúde pública concentram-se em práticas padrão de controlo de 

infeção para reduzir a exposição e transmissão da doença através de:  

• higienização das mãos à entrada e à saída com sabão;  

• reforço recorrente da higienização das mãos;  

• reforço da higienização dos espaços e superfícies;  

• redução da interação que implique contacto social;  

• manter o distanciamento físico de 2 metros;  

• cada colaborador e cada criança, frequenta apenas os espaços a si adstritos;  

• os colaboradores entram nas instalações apenas no horário definido para as suas 

atividades e saem logo que estas terminam;  

• os adultos e as crianças maiores de 10 anos utilizam, obrigatoriamente, máscara.  
 

1.5. Impacto do surto viral na INFANCOOP  

Na fase pandémica é previsível que surjam casos de colaboradores ou crianças doentes na comunidade 

INFANCOOP. Estas situações obrigarão a adaptações no funcionamento da instituição, nomeadamente as 

que impliquem a necessidade de substituir colaboradores.   
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No caso de um colaborador vir a ter Covid -19, em articulação com a Autoridade de Saúde Publica, 

averiguar-se-á a necessidade de fechar a Infancoop na totalidade ou apenas uma parte durante 14 dias 

seguidos.  

No caso de uma criança vir a ter Covid -19 em colaboração com a Autoridade de Saúde Publico, averiguar-

se -á a necessidade de se fechar a sala ou resposta social a que a criança pertence durante 14 dias seguidos 

ou até mesmo toda a Instituição.  

Perante situações destas, a Direção da INFANCOOP precederá no sentido de assegurar as condições de 

funcionamento da instituição, ponderando os valores da segurança e os inerentes à sua missão. Sempre 

que surja informações ou normativas novas elas serão incluídas, sob forma de revisões, neste documento. 

As alterações serão imediatamente transmitidas a todos os implicados. 

 

2 - COORDENAÇÃO E RESPONSABILIDADES NA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO   

2.1. Coordenação   

Direção Técnica é responsável por:  

1. Elaborar o Plano de Contingência;  

2. Ativar o Plano de ação, cumprindo e fazendo cumprir as suas disposições, normas e 

orientações;  

3. Certificar-se reiteradamente de que todos os colaboradores sabem o que fazer sempre que 

for necessário implementar medidas de contingência;  

4. Garantir o normal funcionamento, definindo, a cada momento, as estratégias de atuação 

mais adequadas;  

5. Implementar as medidas aconselhadas:   

• Não entrada na Infancoop dos Pais/Encarregados de Educação; 

• Tapete com desinfetante para que as crianças e colaboradores possam entrar na 

Infancoop com os sapatos desinfetados; 

• Utilização de máscaras cirúrgicas pelos colaboradores aquando da prestação do serviço;  

• Utilização de máscaras cirúrgicas por crianças com idade igual ou superior a 10 anos; 

• Reforço das limpezas e higienização dos espaços da Infancoop e dos brinquedos 

utilizados pelas crianças; 

• Receção e entrega da criança ao pai/encarregado de educação por um colaborador 

familiar;  

• Atendimento dos clientes por e-mail/telefone e, excecionalmente atendimentos 

presenciais com marcação prévia;  

• Definir as medidas de reforço de higienização de mãos por parte da comunidade 

educativa, etiqueta respiratória, limpeza e desinfeção e arejamento dos espaços; 
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• Identificar e sinalizar à Autoridade Local de Saúde os casos identificados de doença na 

comunidade educativa da INFANCOOP (Crianças e colaboradores); 

• Contactar a Linha Saúde 24, quando necessário, ou designar um elemento da Equipa 

Operativa para o fazer.  

• Gerir a comunicação interna e externa.  

Qualquer ação no âmbito do Plano de Contingência deve ser prontamente comunicada à Direção Técnica 

que fará a articulação com a Coordenação Pedagógica, em tudo o que se mostre necessário com as 

autoridades (serviços de saúde, Direção-Geral da Saúde e Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares) 

e com os encarregados de educação, caso necessário.  

As eventuais dúvidas provenientes dos colaboradores ou da comunidade INFANCOOP serão prontamente 

esclarecidas pela Coordenação.  

  

2.2. Responsabilidades específicas da Equipa Operativa 

2.2.1. Direção pedagógica, é responsável por:  

1. Coadjuvar a Coordenadora do Plano de Contingência, em todas as atividades referentes 

à aplicação do Plano de Contingência ao 1º Ciclo, CATL, Pré-escolar e Creche. 

2. Promover a divulgação do Plano de Contingência junto dos professores, educadores e 

auxiliares afetos à respetiva Resposta Social que coordenam. 

3. Definir os locais de afixação estratégica, para afixar os materiais informativos, sempre 

que considerado pertinente e proceder à sua substituição quando deteriorados ou 

removidos.  

4. Informar e esclarecer dúvidas dos Pais e Encarregados de Educação acerca das medidas 

de prevenção e contenção da doença, adotadas pela INFANCOOP e encaminhar para um 

atendimento com a Coordenadora do Plano, sempre que se justificar. 

5. Promover a mobilização e colaboração dos Pais e Encarregados de Educação, acerca das 

medidas de prevenção e contenção da doença, adequadas á faixa etária dos seus 

educandos, seguindo as indicações das Autoridades da Saúde e as regras e medidas 

adotadas pela Instituição.  

6. Nos casos de suspeita detetados nas instalações da INFANCOOP contactar os Pais e 

Encarregados de Educação, para comparência na Escola, enquanto a criança é 

encaminhada para a sala de isolamento. 

7. Estabelecer, em estreita articulação com o(a) Coordenador(a) do Plano, o regime de 

substituições dos colaboradores afetos à sua resposta Social, nos casos de absentismo 

devido a Covid – 19. 
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8. Garantir a implementação das medidas de reforço de higienização das mãos, etiqueta 

respiratória, arejamento de espaços e distanciamento social. 

9. Implementar as medidas de mitigação, definidas pelo(a) coordenador(a) e Direção no 

caso de ser decretada a suspensão das atividades presenciais. 

 

2.2.2. Professores, educadores e auxiliares do 1º Ciclo, CATL, Pré-escolar e Creche, são responsáveis por: 

1. Atuar de acordo com as indicações do(a) Coordenador(a) do Plano, Coordenação 

Pedagógica da sua resposta social. 

2. Encaminhar a criança com suspeita da doença para a sala de isolamento. 

3. Efetuar os procedimentos de proteção e higiene previstos para a sala de isolamento 

4. Permanecer coma criança, durante o tempo que ficar na sala de isolamento, de acordo 

com as indicações da Coordenação Pedagógica, Coordenador(a) do Plano, e das 

Autoridades de Saúde 

 

2. 2.3. Serviços administrativos, são responsáveis por:  

1. Apoiar a Instituição no caso de suspeita de COVID -19. 

2. Contabilização e identificação dos casos existentes na INFANCOOP.  

3. Assegurar a existência de uma base de dados de contactos atualizada dos 

alunos/docentes/não docentes.  

4. Não permitir o acesso à sala de isolamento por parte de pessoas não autorizadas. 

5. Verificar periodicamente a existência de produtos de higienização e primeiros socorros 

da sala de isolamento e assegurar a sua reposição. 

6. Reforçar os planos de higienização e desinfeção em vigor referentes aos diversos 

espaços utilizados (salas, refeitório, zonas de circulação, instalações sanitárias e 

refeitório). (Anexo III) 

 

2.2.4. Equipa de Limpeza é responsável por:  

1. Ações de reforço de higienização perante situações de casos suspeitos.   

  

A equipa com responsabilidades específicas deve:  

1. Apoiar a instituição, em qualquer necessidade de exigência imediata;  

2. Identificar as atividades prioritárias no seu sector e organizar o serviço em 

conformidade;  

3. Assegurar-se que todos funcionários cumprem as medidas de higiene definidas no 

Plano;  
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4. Manter os stocks dos produtos de higiene em quantidade suficiente para fazer face às 

novas exigências; e, 

5. Manter informada a coordenadora pela gestão de serviços e materiais necessários aos 

vários setores.  

 

3 - REFORÇO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE CONTÁGIO 

3.1. Reforço da Higienização das Mãos, Etiqueta Respiratória e Distanciamento 

Físico 

Todas as crianças e colaboradores da INFANCOOP, deverão adotar as medidas gerais de higienização das 

mãos, etiqueta respiratória e distanciamento físico, dentro e fora da Instituição, nomeadamente: 

1. Manter o distanciamento físico, sempre que possível.  

2. Utilizar máscara cirúrgica dentro da Instituição (obrigatória para os colaboradores e para 

crianças a partir dos 10 anos); 

3. Evitar tocar na parte da frente da máscara;   

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

5. Ao entrar na Instituição, desinfetar as mãos com uma solução antisséptica de base 

alcoólica (SABA); 

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

menos, 20 segundos; 

7. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas (para as 

crianças de 1º ciclo), antes e após o uso da casa de banho e sempre que estejam sujas; 

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

mãos; 

9. 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; 

 

3.2. Arejamento de Espaços e Reforço de higienização e desinfeção da Escola 

Os espaços destinados a crianças e colaboradores deverão estar sempre bem ventilados e, quando 

possível, com as janelas e portas abertas. 

É reforçada a limpeza e desinfeção da Instituição de acordo com as orientações formuladas a este respeito 

pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Direção Geral de Saúde, em colaboração com as 

Forças Armadas. 
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3.3. Limpeza e desinfeção dos espaços ocupados 

Todas as salas e nas entradas dos espaços de recreio deverá existir gel desinfetante para que possa ser 

utilizado sempre que se muda de espaço.  

A limpeza e desinfeção das salas de atividade deverá acontecer sempre que um grupo sai da sala para 

outra e no final do dia. 

 

4 - PROCEDIMENTOS FACE A UM POSSÍVEL CASO DE INFEÇÃO 

4.1. Sala de isolamento para o 1º Ciclo/CATL 

A colocação de uma criança ou adulto na sala de isolamento tem como principal objetivo evitar a 

propagação da doença. Assim, de forma a evitar ou a reduzir, o contacto com o caso suspeito este deve 

ser conduzido para a área de isolamento.  

A área de isolamento definida para o efeito é o Gabinete de Psicologia (Anexo IV).  

A sala de isolamento está equipada com:  

• Três cadeiras, uma mesa, uma cama;  

• Solução antisséptica de base alcoólica;  

• Toalhetes de papel;  

• Máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis;  

• Termómetro;  

• Depósito para lixo com pedaleira;  

• Telemóvel; 

• Kit com água e alguns alimentos não perecíveis. Existirão alimentos específicos para 

crianças com restrições alimentares, devendo estes serem consumidos apenas pela 

criança/adulto com esta patologia.  

 

 4.2. Como atuar perante um caso suspeito? 

Sempre que se observe um dos sintomas possíveis, que indique poder tratar-se de um caso suspeito, 

deverá dar-se cumprimento aos procedimentos definidos nos pontos 4.3, 4.4 e 4.5. 
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4.3. O que fazer quando o caso suspeito é uma criança do 1º Ciclo/CATL?  

 Quando uma criança manifestar qualquer um dos sintomas (ver ponto quais são os principais sintomas?), 

compatíveis com a definição de caso suspeito por Covid-19, o responsável de sala (Professor(a) e/ou 

Auxiliar de Ação Educativa) deverá levar a criança para a sala de isolamento. 

 

O percurso que o responsável pelo CATL deve fazer com a criança até à sala de isolamento é o seguinte:  

• Quando a criança se encontra no espaço CATL: 

 

 

• Quando a criança se encontra no recreio da relva: 

 

 

• Quando a criança se encontra no recreio da areia: 

 

 

• Quando a criança se encontra numa das salas de 1.º Ciclo: 

 

 

Quando a criança se encontra no centro de recursos: 

 

  

1. Sair pela porta mais perto da sala de 2.º ano; 

2. Passar pelo corredor de 1.º Ciclo; 

3. Dirigir-se para a sala de isolamento.   

1. Entrar na sala do CATL;  

2. Sair pela porta mais perto da sala de 2.º ano;  

3. Passar pelo corredor de 1.º Ciclo; 

4. Dirigir-se para a sala de isolamento.    

1. Entrar na sala do CATL; 

2. Sair pela porta mais perto da sala de 2.º ano;  

3. Passar pelo corredor de 1.º Ciclo; 

4. Dirigir-se para a sala de isolamento.   

1. Sair da sala pela respetiva porta de acesso ao corredor de 1.º Ciclo;  

2. Dirigir-se para a sala de isolamento.   

1. Sair do centro de recursos; 

2. Dirigir-se para a sala de isolamento.    
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O percurso que o responsável pelo acompanhamento no Refeitório deve fazer com a criança até à sala 

de isolamento é o seguinte:  

 

 

O acesso de outras pessoas à área de isolamento fica proibido, exceto os adultos designados para prestar 

assistência, ou Pais e Encarregados de Educação, após autorização por parte da Linha SNS 24.  

Assim que chega à sala de isolamento, o responsável que acompanha a criança deve: 

1. Verificar as condições de segurança e assegurar que criança se encontra estável; 

2. Avisar imediatamente, por telefone, a Direção Técnica ou os Serviços administrativos se 

a Direção Técnica estiver ausente; 

3. O Professor(a) e/ou Auxiliar de Ação Educativa da sala contactará o Encarregado de 

Educação;  

4. Os Encarregados de educação são aconselhados a contactar a linha de Saúde 24; 

5. No momento da entrega da criança por parte da Infancoop aos Pais/Encarregados de 

Educação, é apresentada declaração de responsabilidade que é de preenchimento 

obrigatório (anexo V); 

6. O colaborador que esteve com a criança na sala de isolamento deverá, depois de a 

criança sair, despir a bata descartável e bata da sala, tirar a máscara, desinfetar-se e 

vestir nova bata, colocar nova máscara e regressar à sua sala. 

 

4.4. Sala de isolamento Creche e Pré-escolar 

A área de isolamento definida para o efeito é o contentor/sala (com ponto de água e lavatório) que se 

encontra no parque de estacionamento dos colaboradores junto à garagem (Anexo IV).  

A sala de isolamento está equipada com: 

• Três cadeiras, uma mesa, uma cama; 

• Lavatório;  

• Solução antisséptica de base alcoólica;  

• Toalhetes de papel;  

• Máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis;  

• Termómetro;  

• Depósito para lixo com pedaleira;  

• Telemóvel; 

1. Sair entrar pela porta que dá acesso ao 1º ciclo;  

2. Dirigir-se para a sala de isolamento.   
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• Kit com água e alguns alimentos não perecíveis. Existirão alimentos específicos para 

crianças com restrições alimentares, devendo estes serem consumidos apenas pela 

criança/adulto com esta patologia.  

 

4.5. O que fazer quando o caso suspeito é uma criança?  

 Quando uma criança manifestar qualquer um dos sintomas (ver ponto quais são os principais sintomas?), 

compatíveis com a definição de caso suspeito por Covid-19, o responsável de sala (Educador(a)/ 

Professor(a) e/ou Auxiliar de Ação Educativa) deverá levar a criança para a sala de isolamento.  

O percurso que o responsável de sala da Creche Nova deve fazer com a criança até à sala de isolamento 

é o seguinte:  

 

 

O percurso que o responsável de sala da Creche (Brincos de Princesa e Berçários) deve fazer com a 

criança até à sala de isolamento é o seguinte: 

 

 

O percurso que o responsável de sala da Creche (Trevos) deve fazer com a criança até à sala de isolamento 

é o seguinte: 

 

 

O percurso que o responsável de sala do Pré-escolar deve fazer com a criança até à sala de isolamento é 

o seguinte:  

 

 

1. Passar pelo corredor do Pré-escolar; 

2. Passar pela zona suja da troca de sapatos dos colaboradores; 

3. Sair na porta de acesso ao exterior e ao parque de estacionamento dos colaboradores e dirigir-se 

para a sala de isolamento. 

1. Passar pelo corredor do Pré-escolar; 

2. Passar pela zona suja da troca de sapatos dos colaboradores; 

3. Sair na porta de acesso ao exterior e ao parque de estacionamento dos colaboradores e dirigir-se 

para a sala de isolamento. 

1. Passar pela zona suja da troca de sapatos dos colaboradores; 

2. Sair na porta de acesso ao exterior e ao parque de estacionamento dos colaboradores e dirigir-se 

para a sala de isolamento. 

1. Passar pela zona suja da troca de sapatos dos colaboradores; 

2. Sair na porta de acesso ao exterior e ao parque de estacionamento dos colaboradores e dirigir-se 

para a sala de isolamento. 
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O acesso de outras pessoas à área de isolamento fica proibido, exceto os adultos designados para prestar 

assistência, ou Pais e Encarregados de Educação, após autorização por parte da Linha SNS 24.  

Assim que chega à sala de isolamento, o responsável que acompanha a criança deve: 

1. Verificar as condições de segurança e assegurar que criança se encontra estável; 

2. Avisar imediatamente, por telefone, a Direção Técnica ou os Serviços Administrativos se 

a Direção Técnica estiver ausente; 

3. A Educadora e/ou Auxiliar de Ação Educativa de sala contactará o Encarregado de 

Educação;  

4. Os Encarregados de Educação são aconselhados a contactar a linha de Saúde 24; 

5. No momento da entrega da criança por parte da Infancoop aos Pais/Encarregados de 

Educação, é apresentada declaração de responsabilidade que é de preenchimento 

obrigatório (anexo V); 

6. O colaborador que esteve com a criança na sala de isolamento deverá, depois de a 

criança sair, despir a bata descartável e bata da sala, tirar a máscara, desinfetar-se e 

vestir nova bata, colocar nova máscara e regressar à sua sala. 

 

4.6. O que fazer quando o caso suspeito é um colaborador?  

Qualquer colaborador que sinta sintomas (ver ponto quais são os principais sintomas?) de Covid-19, ou 

que os identifique em algum outro colaborador, deverá:  

1. Avisar imediatamente, por telefone, a chefia direta, que por sua vez comunica à Direção 

Técnica ou aos Serviços Administrativos na sua ausência;  

2. Dirigir-se para a sala de isolamento definida para o efeito, fazendo o mesmo percurso 

indicado para as crianças, consoante o espaço onde se encontra;  

3. Quando chega à sala de isolamento, deve verificar se estão reunidas todas as condições 

de segurança;  

4. Na sala de isolamento, o colaborador deve contactar a Linha SNS 24 (808 24 24 24);  

5. Após avaliação, o SNS 24 informará o colaborador, dos procedimentos a serem tomados 

pela INFANCOOP, dependendo do resultado da avaliação, quer seja considerado caso 

suspeito ou caso não suspeito.  

 

 4.7. O que fazer quando o caso suspeito é validado? 

Em situação de caso suspeito validado, o(a) Coordenador(a) do Plano e das Ações, deve providenciar:  



Plano de Contingência | Covid-19      

  

MA.35.02.v6 – 19/07/2021 
Página 15 de 35 

 

  

1. O cumprimento de todas as ordens recebidas pela Linha SNS 24, Entidades de Saúde 

locais ou outra com competências para o efeito;  

2. A limpeza e desinfeção (descontaminação) da sala de isolamento e outras áreas onde 

esteve presente o caso suspeito validado, recorrendo à Equipa de Higienização;  

3. Armazenamento dos pertences do caso suspeito validado, em saco de plástico, que após 

ser fechado, deverá ser colocado no depósito que se encontra devidamente identificado 

no exterior do edifício, no parque de estacionamento das traseiras.  

4. Os resíduos produzidos em casos suspeitos (grupo III) serão colocados em sacos 

descartáveis brancos, com espessura de 50 ou 70 mícrones. Após devidamente 

encerrado com abraçadeira, o saco é colocado no contentor rígido disponibilizado pela 

empresa certificada Rentokil Inicial. 

Informar a comunidade educativa do caso positivo através de uma circular informativa e seguindo as 

orientações da Saúde Pública (Anexo VI). 

 

4.8. O que fazer em caso de isolamento preventivo de um membro da comunidade 

educativa?  

1. Em caso de isolamento preventivo de um professor/educador, o modo de acompanhamento 

das suas crianças será determinado pela coordenação pedagógica. 

2. Em caso de isolamento preventivo de uma criança, compete ao educador/professor de sala, 

em articulação com a coordenação pedagógica e encarregado de educação, definir tarefas a 

desenvolver pela criança de modo a diminuir o impacto do isolamento no seu percurso 

escolar. 

3. Em caso de isolamento preventivo de um colaborador não docente, a reorganização do seu 

serviço, quando não puder ser realizado à distância por meios eletrónicos, será determinado 

pelo seu superior hierárquico. 

 

5 - ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O FUNCIONAMENTO DAS DIFERENTES RESPOSTAS 

SOCIAIS  

5.1. Organização geral de horários e rotinas  

1. A criança não deve permanecer na Instituição por período superior ao estritamente 

necessário; 
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2. As crianças deverão entrar na Instituição até às 10 horas na Creche e até às 9h30 no Pré-

escolar e CATL, salvo exceção de ida ao médico com aviso prévio à educadora de sala/ 

elemento de CATL;  

3. No recreio é permitindo o uso dos aparelhos do parque infantil; 

4. Os brinquedos e aparelhos utilizados serão higienizados após a utilização de cada grupo; 

5. As crianças do pré-escolar que necessitem de fazer a sua sesta poderão fazê-la 

respeitando as orientações da DGS; 

6. Não se realizará a escovagem dos dentes; 

7. Não é obrigatório o uso de bibe, mas as crianças devem mudar de roupa diariamente; 

8. As crianças devem trazer um chapéu, que será guardado na gaveta individual da criança, 

sendo que no final da semana o mesmo irá para casa para ser higienizado. 

 

5.2. Organização Geral das Práticas Pedagógicas   

1. Durante o tempo de permanência da criança na instituição, privilegiar-se-ão atividades 

pedagógicas ao ar livre;  

2. Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças, deve manter-

se as janelas e/ou portas das salas abertos de modo a garantir circulação de ar; 

3. Durante esta fase, não se realizam festas de aniversários. A comemoração (cantar os 

parabéns) que marca a data do aniversário da criança será feita com um bolo 

confecionado na INFANCOOP e oferecido pela INFANCOOP; 

4. Privilegiar-se-á o contacto com as famílias através do telefone ou por meios digitais (e-

mail, plataforma teams,…).  

 

6 - PROGRAMA ESPECÍFICO PARA A RESPOSTA SOCIAL CRECHE  

6.1. Número máximo de crianças por sala 

• Amores-Perfeitos: 8 crianças. 

• Orquídeas: 10 crianças. 

• Nenúfares: 12 crianças. 

• Camélias: 12 crianças. 

• Lírios: 16 crianças. 

• Brincos de Princesa: 16 crianças. 

• Trevos: 16 crianças. 
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6.2. Operacionalização do trabalho da Creche 

Receção da criança: 

1. Cada criança é recebida no hall de entrada principal da Infancoop pelo(a) educador(a) da criança 

ou por um colaborador destacada para o efeito; 

2. O colaborador ajuda a criança a desinfetar os sapatos utilizando o tapete específico para o efeito; 

3. O colaborador desinfeta os sacos com os pertences da criança. 

4. O colaborador tira a temperatura à criança e ajuda-a a desinfetar as mãos e leva-a para a 

respetiva sala; 

5. Devem ser entregues/transmitidos os recados do encarregado de educação; 

 

Desenvolvimento das atividades lúdico-pedagógicas 

1. Para a realização de atividades pedagógicas deve ser privilegiada, sempre que possível, a 

utilização do espaço exterior; 

2. As portas e janelas da sala devem estar abertas de modo a permitir o arejamento da sala, desde 

que não prejudique as crianças; 

3. Dentro da sala de atividades devem existir apenas brinquedos/materiais de fácil desinfeção; 

4. Os brinquedos utilizados pelas crianças devem ser desinfetados duas vezes ao dia (ao final da 

manhã e ao final da tarde). 

 

Refeições 

1. A deslocação para o refeitório deve ser feita desfasadamente para evitar o cruzamento de 

crianças no corredor; 

2. Os grupos de creche devem sair do refeitório até às 11h50 para evitar o cruzamento com as 

crianças do pré-escolar; 

3. As crianças devem lavar corretamente as mãos com água e sabão antes e depois das refeições, 

bem como em outros momentos do dia com a ajuda de um adulto; 

4. As crianças devem ocupar sempre o mesmo lugar à mesa, mantendo o distanciamento possível 

entre si; 

5. Não devem ser partilhados alimentos nem utensílios; 

6. Os adultos responsáveis por cada grupo devem lavar as mãos, com água e sabão várias vezes 

durante o período da refeição. 
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Cuidados pessoais e de higiene 

1. Após a muda da fralda a bancada deve ser desinfetada; 

2. Após a utilização de cada sanita, a mesma deve ser desinfetada; 

3. As crianças devem ser acompanhadas em cada ida à casa de banho, devendo o adulto garantir 

a higienização das sanitas, bem como a correta lavagem das mãos da criança; 

4. Não serão realizados cuidados como a aspiração nasal ao bebé/criança, bem como a 

nebulização com aerossóis; 

5. Todos os pertences das crianças devem ser guardados de forma individual numa caixa (fraldas, 

toalhetes, pomada, compressas…) e no cacifo individual (muda de roupa, chapéu, casaco…). 

 

Entrega da criança 

1. A entrega da criança deve ser feita pelo(a) educador(a) ou auxiliar da sala ao encarregado de 

educação ou pessoa autorizada por ele designada, dando-lhe feedback do dia da criança; 

2. O colaborador deve lavar e desinfetar as mãos antes de voltar para junto do grupo. 

 

Comunicação com a Família 

1. Para facilitar a comunicação entre o pré-escolar e a família deve ser utilizada a plataforma 

Microsoft Teams. 

 

7 - PROGRAMA ESPECÍFICO PARA A RESPOSTA SOCIAL PRÉ-ESCOLAR 

7.1. Número máximo de crianças por sala 

• Papoilas: 23  

• Túlipas: 22  

• Estrelícias: 24  

• Miosótis: 23  

 

7.2. Operacionalização do trabalho de Pré-Escolar  

Receção da criança: 

1. Cada criança é recebida no hall de entrada principal da Infancoop pelo(a) educador(a) da criança 

ou por um colaborador destacada para o efeito; 

2. O colaborador ajuda a criança a desinfetar os sapatos utilizando o tapete específico para o efeito; 
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3. O colaborador desinfeta os sacos com os pertences da criança. 

4. O colaborador tira a temperatura à criança e ajuda-a a desinfetar as mãos e leva-a para a 

respetiva sala; 

5. Devem ser entregues/transmitidos os recados do encarregado de educação; 

 

Desenvolvimento das atividades pedagógicas: 

1. Para as atividades pedagógicas, o Educador de Infância poderá utilizar a sala ou recreio 

conforme os objetivos, interesses e motivações das crianças.  

2. Para a realização das atividades cada criança terá o seu kit com o material de desgaste. Nos 

casos em que tem de ser utilizado material partilhado, este deve ser devidamente desinfetado 

pela equipa de sala, antes de passar a outra criança. 

3. As portas e janelas da sala devem estar abertas, desde que não representem perigo para as 

crianças; 

 

Períodos de recreio: 

1. Para os momentos de recreio as crianças devem utilizar o espaço de PE; 

2. Cada vez que se deslocam de um espaço para outro, deverão fazer a higienização das mãos; 

3. Após a utilização de cada grupo, os espaços e brinquedos deverão ser higienizados por um dos 

Elementos do PE. Cada equipa terá o seu desinfetante em sala.  

 

Refeições: 

1. A deslocação para o refeitório deverá ser feita desfasadamente. Caso haja necessidade, 

poderão ser utilizadas para a refeição, as salas; 

2. Antes e depois de cada refeição, as crianças deverão lavar e desinfetar as mãos. Cabe aos 

responsáveis de cada grupo verificar que esta lavagem e desinfeção é feita de acordo com as 

normas da DGS; 

3. Cada criança deverá estar sentada no seu lugar e com o máximo de distanciamento possível; 

4. Não devem ser partilhados utensílios nem alimentos; 

 

Entrega da criança: 

1. A entrega da criança deve ser feita pelo(a) educador(a) ou auxiliar da sala ao encarregado de 

educação ou pessoa autorizada por ele designada, dando-lhe feedback do dia da criança; 

2. O colaborador deve lavar e desinfetar as mãos antes de voltar para junto do grupo. 
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Organização do espaço (pedagógico e de recreio) 

1. Os espaços apenas deverão conter os materiais e brinquedos considerados imprescindíveis 

para a realização das atividades pedagógicas; 

2. No PE é privilegiado o uso de brinquedos e jogos didáticos de fácil desinfeção. Os brinquedos 

poderão ser desinfetados ao fim das atividades da manhã ou ao final do dia conforme o número 

de crianças em sala 

 

Comunicação com a Família 

2. Para facilitar a comunicação entre o pré-escolar e a família deve ser utilizada a plataforma 

Microsoft Teams. 

 

8 - PROGRAMA ESPECÍFICO PARA A RESPOSTA SOCIAL DE 1º CICLO/CATL 

8.1. Número máximo de crianças por sala 

• Malmequeres: 20  

• Gardénias: 20  

• Jasmins: 20 

• Alecrins: 20 

 

8.2. Operacionalização do trabalho de 1.º Ciclo/CATL 

Organização das turmas: 

As quatro turmas de 1.º Ciclo estão organizadas em dois grupos: o grupo de 1.º e 2.º ano e o grupo de 3.º 

e 4.º ano. Cada turma, tem a agenda semanal de acordo com os tempos presentes na matriz curricular, 

definida pelo Ministério da Educação e Ciência. 

Foi implementado o desfasamento de horários letivos entre os dois grupos de alunos:  

• 1.º e 2.º ano → 9h – 13h / 14h15 às 15h15/15h45; 

• 3.º e 4.º ano → 8h30 – 12h / 13h15 às 14h45/ 15h15; 

 

Receção da criança: 

As crianças são recebidas no hall de entrada do CATL da Infancoop, onde estará um dos elementos da 

equipa de CATL pertencentes à dinâmica de cada grupo de alunos.  
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Assim, as crianças do grupo de 1.º e 2.º ano são recebidas na terceira porta do CATL e as crianças de 3.º e 

4.º ano são recebidas na primeira porta de CATL. Os colaboradores responsáveis por receber ou entregar 

a criança terão de cumprir as seguintes recomendações: 

1. Deverá preencher o registo individual de entrada e saída da criança; 

2. Medir a temperatura da criança; 

3. Auxiliar a criança na desinfeção das mãos e do calçado (utilizando o tapete específico); 

4. Registar os recados dados pelo Pai/ Encarregado de Educação (caso existam); Todos os 

Encarregados de Educação/ Pais serão sensibilizados para a comunicação com a escola 

através da plataforma Microsoft Teams; 

5. Manter as crianças no seu espaço de sala de receção, vigiá-las e sugerir atividades. 

 

Desenvolvimento das atividades pedagógicas: 

• Ensino Presencial: 

1. Para as atividades pedagógicas, as crianças utilizam a sala de aula afeta a cada turma. As 

portas das salas deverão estar abertas sempre que possível; 

2. As crianças trazem diariamente a mochila escolar. Caso seja mochila de rodinhas, estas 

deverão passar no tapete higienizante; 

3. As crianças deverão desenvolver as atividades pedagógicas programadas, tendo em conta 

a matriz curricular de cada ano de escolaridade e, sempre que possível, realizadas em 

espaços exteriores; 

4. As crianças deverão ser informadas das regras de utilização dos espaços, face à situação 

de pandemia que se vive; 

5. As atividades deverão ser programadas tendo em conta as recomendações da DSG e, os 

alunos deverão utilizar preferencialmente material individual. Nos casos em que é 

necessário utilizar material partilhado, este deve ser desinfetado pelo responsável do 

grupo, antes de passar a outra criança; 

6. As áreas disciplinares de Educação Física e Música são lecionadas em coadjuvação, sendo 

que o docente de Educação Física é um colaborador da Infancoop. No caso da Música, a 

docente não faz parte do quadro de pessoal. Assim, a sua entrada é feita pelo CATL, 

cumprindo as mesmas regras que os colaboradores do quadro da Infancoop. A Docente 

de Música, ao chegar à Infancoop, liga para o respetivo docente de turma e este vem abrir 

a porta e garantir que este cumpre as recomendações presentes no Plano de 

Contingência. No fim de cada aula, também é o responsável pela abertura das portas e 

respetivo cumprimento das normas; 
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7. No caso do Inglês, apesar de ser uma disciplina autónoma, é utilizada a mesma dinâmica 

utlizada com a Docente de Música, uma vez que a Docente de Inglês também não faz parte 

do quadro da Infancoop; 

8. As aulas de Educação Física são lecionadas no espaço exterior, sempre que o tempo o 

permita. Quando o tempo não o permite, é utilizado o espaço do CATL; 

9. Após a conclusão dos tempos letivos, cada docente de 1.º Ciclo desinfeta as mesas da sala 

e outro material que possa ser utilizado por outros elementos da comunidade educativa; 

 

• Ensino Misto: 

1. O 1.º Ciclo da Infancoop encontra-se organizado para a eventualidade de ter de alterar 

o seu regime de ensino, conforme as diretrizes da DGESTE em articulação com o 

delegado de saúde. A agenda de Ensino Misto encontra-se em anexo a este Plano de 

Contingência e foi dada a conhecer aos pais/ Encarregados de Educação no início do ano 

letivo (Anexo VIII); 

2. No Ensino Misto, as turmas que vêm à escola nos respetivos dias de ensino presencial, 

devem cumprir as regras estipuladas para este regime de ensino. 

 

• Ensino @ Distância 

1. O 1.º Ciclo da Infancoop encontra-se organizado para a eventualidade de ter de alterar 

o seu regime de ensino, conforme as diretrizes da DGESTE em articulação com o 

delegado de saúde. A agenda de Ensino @ Distância foi elaborada tendo em conta o ano 

de escolaridade de cada grupo e foi dada a conhecer aos pais/ Encarregados de 

Educação no início do ano letivo (Anexo VII). 

 

Períodos de recreio: 

1. Os alunos das turmas de 2.º e 4.º ano, cada um dentro do seu horário, saem mais cedo 

da sala para irem às casas de banho, evitando aglomeração com os alunos da outra 

turma que também fazem parte do seu grupo. O mesmo acontece quando termina o 

recreio e regressam à sala; 

2. Para os momentos de recreio os alunos devem utilizar o espaço de CATL, o recreio da 

relva ou o recreio da areia; 

3. Cada vez que se deslocam de um espaço para outro, deverão desinfetar as mãos; 

4. Após a utilização de cada grupo, os espaços e os brinquedos deverão ser higienizados 

pelos elementos da equipa; 

5. Os bebedouros encontram-se interditos pelo seu uso indevido.  
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Refeições (horário: de acordo com o estipulado no horário letivo de cada turma): 

1. As refeições são dadas no refeitório e a deslocação para este espaço é feita por grupo, ou 

seja, duas turmas de cada vez.  

2. Também nos momentos de refeições, as crianças de 2.º e 4.º ano, dentro do respetivo 

horário, saem mais cedo para lavar as mãos e ir à casa de banho, evitando aglomerações; 

3. Antes e depois de cada refeição, as crianças deverão lavar e desinfetar as mãos. Cabe aos 

responsáveis de cada grupo verificar que esta lavagem e desinfeção é feita de acordo com 

as normas da DGS; 

4. As crianças deverão estar sentadas em V, mantendo o lugar à sua frente desocupado; 

5. Não devem ser partilhados utensílios nem alimentos; 

6. Não haverá o processo de escovagem de dentes e bochecho de flúor. 

 

Entrega da criança: 

1. O colaborador deverá solicitar à criança que desinfete as mãos, para que possa ser entregue 

à pessoa autorizada a vir buscar, conforme registo interno;  

2. Deverá preencher o registo individual de entrada e saída da criança e fazer o ponto de 

situação do aluno, caso haja necessidade disso e cumprindo as normas de segurança; 

3. O colaborador deve desinfetar as mãos antes do regresso ao acompanhamento do seu 

grupo. 

4. No final de cada semana as crianças deverão levar o chapéu e garrafa para a devida 

higienização. 

 

Organização do espaço (pedagógico e de recreio) 

1. Os espaços apenas deverão conter os materiais e brinquedos considerados imprescindíveis 

para a realização das atividades pedagógicas e do brincar; 

2. Cada colaborador está afeto a um grupo e a uma sala. Os grupos correspondem às turmas, 

ao docente de cada turma e ao elemento de CATL afeto a cada turma; 

3. As mesas encontram-se dispostas em U ou, quando o espaço da sala não o permite, as 

mesas encontram-se em grupo, de acordo com metodologia pedagógica utilizada na 

Infancoop. 

 

Organização e dinâmica das AEC’s 

1. As turmas continuam a funcionar como grupos distintos (grupo do 1.º e 2.º ano; grupo do 

3.º e 4.º ano). 
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2. A oferta de AEC’s do 1.º Ciclo é composta por Yoga, Xadrez, Hip Hop, The Inventors e 

Informática. O Yoga, o Xadrez e The Inventors são atividades dinamizadas por professores 

externos à Instituição.  

3. Para acederem ao edifício da Infancoop, os professores externos das AEC entram pelo CATL 

(sala Magnólias) com máscara colocada, trocam de calçado e desinfetam as mãos. A receção 

destes professores é feita por alguém do CATL ou do 1.º Ciclo, que assegura o cumprimento 

das recomendações presentes no Plano de Contingência. 

4. As atividades são realizadas numa das salas do respetivo grupo ou, se necessário, no CATL. 

 

9 - GUIA DE PREVENÇÃO PARA COLABORADORES DA INFANCOOP 

De modo a podermos minimizar a propagação do vírus COVID–19 na INFANCOOP e para que todos os 

colaboradores, independentemente da categoria profissional, tomem conhecimento e procedam da 

forma mais adequada, foi elaborado este guia com recomendações e obrigações. 

 

Antes de saírem de casa 

1. Tirar a temperatura.  

2. Se tiver algum sintoma associado à COVID-19, não deve regressar ao trabalho sem antes 

confirmar que não existe risco para si nem para os outros, devendo para o efeito 

contactar o SNS24 e ter essa confirmação. 

3. Se esteve em contacto ou próximo de casos confirmados ou suspeitos de COVID 19 não 

deve regressar ao trabalho sem antes contactar a linha SNS 24 para obter orientações 

adequadas à sua situação concreta. 

 

Quando chegam à Infancoop 

1. Entrar exclusivamente pela porta do estacionamento dos colaboradores. 

2. Passar as mãos pelo desinfetante. 

3. Passar o dedo para abrir a porta. 

4. Esfregar os pés no tapete desinfetante e secar no tapete seguinte. 

5. Descalçar os sapatos da rua e arrumá-los dentro de um saco na prateleira que se 

encontra junto à lavandaria. 

6. Calçar os sapatos que são para utilizar dentro da INFANCOOP. 

7. Passar o dedo no registo de ponto. 

8. Desinfetar as mãos com o álcool gel que se encontra no wc do pessoal. 
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Na sala de pessoal 

1. Devem retirar a máscara social que trazem de casa e colocar a máscara cirúrgica, 

dirigindo-se com esta para o seu local de trabalho. 

2. Vestir a bata (Creche e Pré-Escolar) e Camisola (CATL) que deverá ser trocada todos os 

dias. 

3. Durante a hora de almoço: 

• A sala de pessoal deverá ser utilizada por 8 pessoas de cada vez, mantendo o 

distanciamento de 2 metros. 

• Após o almoço, cada colaborador deverá limpar e desinfetar a área onde almoçou. 

 

Durante as refeições 

1. Os colaboradores durante as refeições das crianças devem manter a máscara e a touca. 

 

Para quem faz limpeza e desinfeção 

1. As educadoras e auxiliares em sala devem limpar e desinfetar o colchão onde deitam as 

crianças para a troca da fralda. Esta ação deve ser feita antes e após a muda de uma 

criança; 

2. As equipas de sala são responsáveis por fazer a desinfeção do material pedagógico e 

dos brinquedos da sua sala. 

3. As idas à casa de banho por parte das crianças devem ser limitadas (2 crianças de cada 

vez – Creche; 3 crianças de cada vez– Pré-escolar; 4 de cada vez (duas de cada sexo) – 

CATL) 

4. Após a utilização da casa de banho por parte da criança, o colaborador que a acompanha 

deverá borrifar com desinfetante e passar com o papel das mãos a sanita, autoclismo e 

lavatório. 

5. A higienização dos equipamentos exteriores é feita pelas equipas que os utilizarem. 

6. As casas de banho de Creche, Pré-escolar e 1º Ciclo/CATL serão limpas e desinfetadas 4 

vezes ao dia (duas de manhã e duas à tarde). 

7.  Cada colaborador deverá desinfetar as mãos sempre que for usar um equipamento 

comum (Máquina de café, computador, impressora, micro-ondas, frigorífico …), bem 

como depois da sua utilização. 
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10 - GUIA DE PREVENÇÃO PARA OS PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

1. Se tiver algum sintoma associado à Covid-19 não deve regressar à INFANCOOP sem 

antes confirmar que não existe risco para si nem para os outros, devendo para o efeito 

contactar o SNS24 e ter essa confirmação.  

2. Se esteve em contacto ou próximo de casos confirmados ou suspeitos de Covid-19 não 

deve regressar à INFANCOOP sem antes contactar a linha SNS 24 para obter orientações 

adequadas à sua situação concreta. 

3. Medir em casa a temperatura das crianças, antes de ir para a Infancoop.  

4. À entrada será feita medição da temperatura. Uma segunda medição será feita à hora 

de almoço. Todas as crianças que apresentarem uma temperatura igual ou superior a 

38º C não poderão permanecer na escola. 

5. Só será admitida a entrada de crianças que não apresentem sintomatologia suspeita.  

6. É obrigatória a utilização de máscara pelos Pais/Encarregados de Educação ou outros, 

no ato de entrega e receção da criança, devendo esta ser acompanhada, 

preferencialmente, por apenas um adulto.  

7. No exterior da instituição, encontra-se um tapete específico para desinfetar os sapatos 

das crianças, uma vez que vão entrar numa zona onde se requer a máxima salubridade. 

8. Proibida a entrada na Instituição aos Pais/Encarregados de Educação e outros clientes 

ou fornecedores, com exceção de situações específicas nas quais os profissionais 

solicitem a sua entrada.  

9. No interior da Infancoop, é obrigatório o uso de máscara a todos os maiores de 10 anos 

de idade, de acordo com a legislação em vigor.  

10. É proibido as crianças trazerem brinquedos de casa, exceto o adereço para dormir que 

deverá ficar na instituição a semana inteira (vem na segunda para a Instituição e 

regressa a casa na sexta para lavar e desinfetar). 

11. Quem recebe a criança ajuda-a a desinfetar as mãos. 

12. O atendimento nos serviços administrativos será feito online, ou nos casos em que tal 

não seja possível, será feito presencialmente com marcação prévia.  

13. Em caso de doença, os medicamentos só serão administrados mediante a apresentação 

de receita médica, acompanhada de relatório de diagnóstico passado pelo médico.  

14. Caso venha a ser do conhecimento da Infancoop, que algum elemento de agregado 

familiar associado à Infancoop esteja de quarentena ou seja caso positivo, e que a 

criança esteja a frequentar a INFANCOOP, esta procederá a denúncia da situação junto 

das autoridades competentes. 
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15. Por forma a evitar que vários colaboradores peguem nos telefones das várias extensões 

telefónicas, o serviço de atendimento de chamadas será canalizado apenas para os 

Serviços Administrativos, que por sua vez transmitirão as informações estritamente 

necessárias às respetivas equipas de sala, e vice-versa.  

16. O número de pessoas autorizadas a entregar/recolher cada criança deve ser limitado a 

uma pessoa. 

 

11 - NOTAS FINAIS  

O presente Plano de Contingência é um documento aberto, suscetível de ser alterado, revisto e melhorado 

ao longo do seu tempo de vigência, e aprovado pela Direção da Instituição.  

A Coordenação do plano e a Equipa operativa acompanham a aplicação destas medidas.   

As situações omissas deverão ser colocadas à Direção da INFANCOOP.   

Após a fase pandémica, a INFANCOOP deverá avaliar o plano de contingência e os aspetos positivos e 

negativos, de modo a poder melhorar o documento e a sua adequação a qualquer situação de crise que 

possa vir a ocorrer.  

 

Matriz de Alterações: 

Versão  Data  Alteração  

1   04/03/2020   Versão inicial, de acordo com a legislação em vigor.  

2  14/05/2020  
Introdução das medidas preventivas para a reabertura da Resposta Social 

Creche.  

3 16/07/2020 
Explicitação das responsabilidades da Equipa operativa e revisão do plano 

operacional das 3 respostas socais. 

4 01/09/2020 
Alteração, na página 13, ponto 3 (autorizada a utilização dos equipamentos 

externos) e ponto 4 (Realização das sestas das crianças do pré-escolar). 

5 30/09/2020 

Alteração aos procedimentos de trabalho de 1º Ciclo/CATL, obrigatoriedade 

de troca de sapatos em Creche e Pré- escolar, introdução na planta da 

Infancoop de mais uma sala de isolamento e do percurso a realizar até lá 

chegar, introdução dos anexos V, VI, VII e VIII. 
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6 19/07/2021 

Alteração da sala de isolamento (antigo gabinete da diretora Técnica) 

destinada à Creche e Pré-escolar, para o contentor/sala (com ponto de água 

e lavatório) localizado no estacionamento dos colaboradores, ao lado da 

garagem. 

A troca de sapatos pelas crianças de Creche, Pré-escolar e 1.º Ciclo, deixou de 

ser obrigatória, privilegiando-se desta forma a desinfeção dos sapatos à 

entrada, com recuso a tapete higienizante. 

Alteração do n.º de pessoas que podem utilizar a sala de pessoal em 

simultâneo, de acordo com a capacidade da mesma. 

Revisão dos percursos estabelecidos para a sala de isolamento destinada aos 

casos suspeitos das crianças de creche e pré-escolar.   

Revisão do Anexo II – Contactos dos Fornecedores, de acordo com a Lista 

Atualizada de Fornecedores Qualificados. 

 

 

Documentos consultados  

• Documento Orientador do Plano de Contingência Escolas – DGEST – Direção Geral dos 

Estabelecimentos Escolares - 2020   

• Orientação nº 006/2020 de 26/02/2020 da DGS – Infeção por SARS-CoV2 (Covid-19) – 

Procedimentos de vigilância e controlo e vigilância em empresas  

• Guião orientador das respostas sociais creche, creche familiar e ama – Gabinete da Secretária 

de Estado da Ação Social  
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ANEXO I CONTACTOS TELEFÓNICOS 

Proteção Civil: 917 035 125 

Polícia de Segurança Pública:  262 870 360 

Bombeiros: 262 840 550 

Saúde Pública das Caldas da Rainha: 262 870 190 

Hospital Caldas da Rainha: 262 830 300 

Centro Saúde Caldas da Rainha: 262 840 443 

Saúde24: 808 24 24 24 

Rentokil Initial (empresa certificada para recolha dos resíduos do grupo III) 
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ANEXO II – CONTACTO DOS FORNECEDORES 

(ocultados, em cumprimento do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) 
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ANEXO III - EXEMPLO DE REGISTO DE LIMPEZA  
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ANEXO IV - PLANTA COM OS PERCURSOS DE ENTRADA NA INFANCOOP 
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 ANEXO V – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
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ANEXO VI - CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE VALIDAÇÃO DE CASO COVID NA INFANCOOP 

 

 


