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1. 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. 

6 26/04/2021 

Alteração da sala de isolamento (antigo gabinete da diretora 
Técnica) destinada à Creche e Pré-escolar, para o 
contentor/sala localizado no estacionamento dos 
colaboradores, ao lado da garagem. 

7 30/06/2021 

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 recurso a 
tapete higienizante. 

8 20/09/2021 

Alteração do local de entrega e receção das crianças das 
respostas sociais de Creche e Pré-Escolar, permitindo a 
entrada dos Pais/Encarregados de Educação no hall principal 
da instituição, com portas e circuitos distintos para cada 
uma destas respostas. 

9 08/11/2021 

Permissão aos Pais/Enc. Educação/Adultos autorizados para 
circularem nos corredores da Creche e Pré-escolar para 
entrega e receção das crianças, até à entrada das salas e 
recreios, com um limite máximo de 20 pessoas em 
simultâneo. Alteração da sala de isolamento da Creche e 
Pré-escolar.  

10 11/02/2022 

Alteração dos procedimentos relativos ao rastreio de casos 
positivos. Eliminação das bolhas dentro de cada resposta 
social, fora da componente letiva, ou seja, nos espaços 
exteriores e espaços interiores comuns. Autorização de 
entrada de materiais para projetos, livros, brinquedos, 
máscaras e acessórios. Eliminação do controlo das entradas 
dos Pais/Adultos autorizados com fichas próprias, nas 
respostas de Creche e Pré-escolar. Permissão da entrada dos 
Pais/Adultos autorizados do 1º Ciclo/CATL no espaço de 
CATL e espaços exteriores. 

11 22/04/2022 
Eliminação da obrigatoriedade de uso de máscara. 
Eliminação das bolhas entre respostas sociais. Eliminação de 
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uma das salas de isolamento. Alteração das rotinas e 
funcionamento das respostas socias/serviços 

 

2. INTRODUÇÃO 

 
A INFANCOOP 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.  

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, sendo revisto sempre que sejam conhecidas novas informações 
e orientações que alterem o contexto atual. 

Este documento está disponível em suporte de papel na INFANCOOP e em suporte 
digital na nossa página https://www.infancoop.pt. 

 

3. A COVID-19 

 

3.1 O QUE É A COVID-19? 

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

provocada pelo novo coronavírus SARS-COV-2, que pode causar infeção respiratória grave 
como a pneumonia. Este vírus foi identificado pela primeira vez em humanos, no final de 
2019, na cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei, tendo sido confirmados casos em 
outros países. 

 

3.2 PRINCIPAIS SINAIS E SINTOMAS 

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

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

• tosse de novo, ou agravamento do padrão habitual, ou associada a dores de 
cabeça ou dores generalizadas do corpo 

• dificuldade respiratória/dispneia, sem outra causa atribuível 

• perda total ou parcial do olfato (anosmia), enfraquecimento do paladar (ageusia) 
ou perturbação ou diminuição do paladar (disgeusia) de início súbito 

Em crianças, sintomas como dor de cabeça (cefaleias), vómitos e diarreia também são 
considerados para despiste da COVID-19. 

Em casos mais graves, pode levar a pneumonia grave com insuficiência respiratória 
aguda, falência renal e de outros órgãos, e eventual morte. 
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3.3 TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO 

 
Com base na evidência científica atual, o vírus que provoca a COVID-19 transmite-se 

principalmente através de: 
Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando por 

exemplo, uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, e podem ser inaladas ou pousar na 
boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas (< 2 metros) 

Contacto indireto: através do contacto das mãos com uma superfície ou objeto 
contaminado com o vírus e que, em seguida, contactam com a boca, nariz ou olhos, ou 
através de inalação de aerossóis contendo o vírus. 

 

3.4 PERÍODO DE INFECCIOSIDADE 

 
O período de infecciosidade, para fins de rastreio de contactos, é: 
Casos sintomáticos: desde 48 horas antes da data de início de sintomas de COVID-19, 

até ao dia em que é estabelecido o fim do isolamento do caso confirmado 
Casos assintomáticos (sem sintomas):  
- Desde 48 horas antes da data da colheita da amostra biológica para o teste 

laboratorial até ao dia em que é estabelecido o fim do isolamento do caso confirmado 
- Quando for possível estabelecer uma ligação epidemiológica: desde 48h após 

exposição ao caso confirmado, até ao dia em que é estabelecido o fim do isolamento do 
caso. 

 

3.5 IMPACTO DE SURTO NA INFANCOOP 

 
Na fase pandémica é previsível que surjam casos de colaboradores/as ou crianças 

doentes na comunidade INFANCOOP. Estas situações obrigarão a adaptações no 
funcionamento da instituição, nomeadamente as que impliquem a necessidade de 
substituições.   

Em caso de surto, 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.  

A Direção da INFANCOOP procederá sempre no sentido de assegurar as condições de 
funcionamento da instituição, ponderando os valores da segurança e os inerentes à sua 
missão. Sempre que surjam ou sejam atualizadas informações ou normativas estas serão 
incluídas, sob forma de revisões, neste documento. As alterações serão imediatamente 
transmitidas a todos os implicados. 

 

4. COORDENAÇÃO E RESPONSABILIDADES NA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 

 

4.1 COORDENAÇÃO 

 
A Direção Técnica é responsável por:  
1. Elaborar e atualizar o Plano de Contingência;  
2. Ativar o Plano de Contingência, cumprindo, fazendo cumprir as suas disposições, 

normas e orientações;  
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3. Certificar-se reiteradamente de que todos os/as colaboradores/as 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 seguintes medidas:   
• Utilização de tapetes com desinfetante em todas as entradas, para que as 
crianças, Pais/Encarregados de Educação/Adultos autorizados e colaboradores/as 
higienizem o calçado; 
• Reforço das limpezas e higienização dos espaços, equipamentos e brinquedos 
utilizados; 
• Reforço de higienização de mãos por parte da comunidade educativa, etiqueta 
respiratória, limpeza e desinfeção e arejamento dos espaços; 
• 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 Coordenação, que articulará com as Coordenações Pedagógicas da 
instituição, com as Autoridades (serviços de saúde, Direção-Geral da Saúde e Direção Geral 
dos Estabelecimentos Escolares) e com os Pais/Encarregados de Educação, caso necessário.  

Cabe à Coordenação esclarecer a comunidade INFANCOOP sobre eventuais dúvidas. 
 

4.2 RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS 

 
Direção Pedagógica, é responsável por:  
1. Coadjuvar a Coordenação, em todas as atividades referentes à aplicação do Plano 

de Contingência; 
2. Promover a divulgação do Plano de Contingência junto dos/as colaboradores/as 

das respostas sociais/serviços que coordenam; 
3. Definir os locais de afixação estratégica dos materiais informativos; 
4. Informar e esclarecer todas as dúvidas dos Pais/Encarregados de Educação 

acerca das medidas de prevenção e contenção da doença adotadas pela INFANCOOP e, 
encaminhar para atendimento com a Coordenação, sempre que se justificar; 

5. Promover a mobilização e colaboração dos Pais/Encarregados de Educação, 
acerca das medidas de prevenção e contenção da doença, adequadas à 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/Encarregados de Educação, para comparência imediata na instituição, enquanto a 
criança é encaminhada para a sala de isolamento; 

7. Estabelecer, em estreita articulação com a Coordenação, o regime de 
substituições dos/as colaboradores/as afetos à sua Resposta Social/Serviço, nos casos de 
absentismo devido a Covid-19; 

8. Garantir a implementação das medidas de reforço de higienização das mãos, 
etiqueta respiratória e arejamento de espaços; 

9. Implementar as medidas de mitigação, definidas pela Coordenação e Direção, no 
caso de ser decretada a suspensão das atividades presenciais. 

Professores/as, Educadores/as e Ajudantes de Ação Educativa e similares são 
responsáveis por: 
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1. Atuar de acordo com as indicações do(a) Coordenador(a) do Plano, Coordenação 
Pedagógica da sua Resposta Social/Serviço; 

2. Encaminhar o caso suspeito para a sala de isolamento; 
3. Efetuar os procedimentos de proteção e higiene previstos para a sala de 

isolamento; 
4. Permanecer com o caso suspeito, durante o tempo que ficar na sala de 

isolamento, de acordo com as indicações da Coordenação Pedagógica, da Coordenação, e 
das Autoridades de Saúde. 

 
Serviços Administrativos, são responsáveis por:  
1. Apoiar a Instituição no caso de confirmação de COVID -19; 
3. Assegurar a existência de uma base de dados de contactos atualizada das crianças 

e dos/as colaboradores/as internos e externos; 
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; 
 
Equipa de Limpeza é responsável por:  
1. Ações de reforço de higienização perante situações de casos confirmados.   
  
A equipa com responsabilidades específicas deve:  
1. Apoiar a instituição, em qualquer necessidade de exigência imediata;  
2. Identificar as atividades prioritárias e organizar o serviço em conformidade;  
3. Assegurar-se que todos cumprem as medidas de higiene definidas no Plano;  
4. Manter os stocks dos produtos de higiene em quantidade suficiente para fazer 

face às novas exigências; 
5. Manter informada a Coordenação pela gestão de serviços e materiais necessários 

aos vários setores. 
 

5. REFORÇO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE CONTÁGIO 

 

5.1 HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E ETIQUETA RESPIRATÓRIA  

 
Todas as crianças e colaboradores/as da INFANCOOP, deverão adotar as medidas 

gerais de higienização das mãos e etiqueta respiratória, nomeadamente: 
1. Desinfetar as mãos com uma solução antisséptica de base alcoólica (SABA), ao 

entrar na Instituição; 
2. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, 

pelo menos, 20 segundos; 
3. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as atividades 

e/ou aulas, antes e após o uso da casa de banho e sempre que estejam sujas; 
4. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca 

para as mãos; 
5. 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. 
 

5.2 AREJAMENTO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFEÇÃO DA INFANCOOP 
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Os espaços destinados a crianças e colaboradores/as 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 da 
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Direção Geral de Saúde. 

 

6. PROCEDIMENTOS FACE A POSSÍVEL CASO DE INFEÇÃO 

 
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. 

O acesso de outras pessoas à área de isolamento fica proibido, exceto os adultos 
designados para prestar assistência ou Pais/Encarregados de Educação.  

 
Assim que chega à sala de isolamento, o responsável que acompanha a criança deve: 
1. Colocar máscara cirúrgica e bata descartável; 
2. Verificar as condições de segurança e assegurar que criança se encontra estável; 
3. Avisar imediatamente, por telefone, a Direção Técnica ou os Serviços 

Administrativos; 
4. Entrar em contacto o com Pais/Encarregado de Educação;  
5. Os Pais/Encarregados de Educação são aconselhados a contactar a Linha SNS24; 
6. O/A colaborador/a que esteve com a criança na sala de isolamento deverá, depois 

de a criança sair, desinfetar-se regressar à sua sala. 
 
A validação do caso suspeito determina o isolamento profilático, de acordo com as 

indicações da Linha SNS24. No caso de utilização da sala de isolamento, esta será higienizada 
e desinfetada logo após a sua utilização, assim como o trajeto utilizado pela criança. 

 

6.1 ÁREA DE ISOLAMENTO 

 
A área de isolamento definida para toda as Respostas Sociais/Serviços é a sala de 

catres Creche Nova e está equipada com:  
• Três cadeiras, 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.  

 
Quando uma criança manifestar qualquer um dos sintomas compatíveis com a 

definição de caso suspeito por COVID-19, o responsável de sala deverá conduzir a criança 
para a sala de isolamento, evitando passar por espaços comuns em utilização. 

As crianças do 1º Ciclo e CATL deverão ser conduzidas para a sala de isolamento pelo 
exterior do edifico, sempre que se verifique bom tempo no exterior. 
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6.2 COLABORADORES 

 
Quando um/uma colaborador/a manifestar qualquer um dos sintomas compatíveis 

com a definição de caso suspeito por COVID-19, deverá contactar a Linha SNS24, que após 
avaliação, informará dos procedimentos a serem tomados. 

Se for determinado isolamento profilático, deverá avisar imediatamente a chefia 
direta, que por sua vez comunica à Direção Técnica. 

 

7. COMUNICAÇÃO DOS CASOS POSITIVOS 

 
Colaborador/a positivo/a 
Cabe à Direção Técnica informar os/as colaboradores/as sobre os casos positivos 

identificados na INFANCOOP, assim como os seus previsíveis períodos de isolamento. As 
Coordenações Pedagógicas comunicam aos Pais/Encarregados de Educação das respetivas 
salas sobre o/a colaborador/a em isolamento 

Criança positiva 
Deverão os Pais/Encarregados de Educação informar a INFANCOOP, Serviços 

Administrativos ou Equipa de Sala, sobre o resultado do teste positivo à COVID-19 do/a 
seu/sua educando/a.  

Posteriormente, deverá a Coordenação Pedagógica da respetiva Resposta 
Social/Serviço informar aos Pais/Encarregados de Educação dessa sala sobre a criança em 
isolamento, comunicando o último dia de presença desta na instituição. 

 

8. ORIENTAÇÕES GERAIS DE FUNCIONAMENTO 

 
A organização geral de horários, rotinas e práticas pedagógicas deixa de sofrer 

constrangimentos, regressando à rotina pré-pandemia, com exceção: 
1. Escovagem dos dentes, que ainda não é possível retomar; 
2. Horários de entrada desfasados das turmas de 1º Ciclo, que se manterão até ao 

final deste ano letivo. 
 

9. ENSINO MISTO E ENSINO À DISTÂNCIA 

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

alterar o seu regime de ensino – Misto ou @ Distância -, conforme as diretrizes da DGESTE 
em articulação com as Autoridades de Saúde. 

 

10. NOTAS FINAIS 

 
O presente Plano de Contingência, aprovado pela Direção da Instituição, é um 

documento aberto, suscetível de ser alterado, revisto e melhorado. 
A Coordenação do Plano e a Equipa Operativa acompanham a aplicação das medidas.   
Após a fase pandémica, a INFANCOOP deverá avaliar o Plano de Contingência de 

modo a melhorar o documento e a sua adequação a qualquer situação de crise futura. 
 
As situações omissas deverão ser colocadas à Direção da INFANCOOP.   


