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1. ENQUADRAMENTO 

No âmbito da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, que atravessamos, é necessário garantir a 
todos os intervenientes no processo de avaliação externa (Professores Coadjuvantes, Vigilantes, 
Elementos do Secretariado de Exames, Alunos, Assistentes Operacionais e Administrativos, Elementos 
da Direção e Forças de Segurança) que este decorra com toda a segurança e normalidade.  
Deste modo, salvaguardam-se as questões de higiene e segurança dos intervenientes supracitados e dos 
espaços onde decorre a receção, preparação, distribuição e realização das provas de acordo com os 
normativos em vigor:  

- Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril;  
- Norma 02/JNE/2020, maio 2020;  

e as orientações da DGS:  
- Orientação n.º 006/2020, de 26 de fevereiro;  
- Orientação n.º 011/2020, de 17 de março;  
- Orientação n.º 024/2020, de 8 de maio.  

Este plano de contingência está articulado com o plano de contingência do Agrupamento de Escolas 
Miguel torga - Sabrosa, funcionando de forma complementar.  
As medidas agora divulgadas serão alvo de revisão e atualização de acordo com as orientações que 
vierem a ser emitidas pelas entidades competentes. 

A disseminação do vírus no seio da comunidade educativa depressa se poderá expandir a toda a 
comunidade civil gerando uma pandemia que poderá vir a afetar o quotidiano da população, com 
efeitos nefastos em todas as dimensões que dinamizam uma comunidade. 

Sublinha-se, portanto, a importância de toda a comunidade escolar no cumprimento das instruções 
e sua colaboração na implementação das medidas. A comunicação entre toda a comunidade é 
fundamental para garantir a eficácia deste plano pelo que deverão ser partilhadas todas as experiências 
e apresentadas sugestões que contribuam para o seu enriquecimento. 

As medidas previstas neste plano de contingência não invalidam a aplicação das recomendações e 
informações emitidas e a emitir pela DGS. 

As medidas preventivas, no âmbito do COVID-19, têm em conta as vias de transmissão direta (via aérea e por 
contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados). 
 
 
2. ORGANIZAÇÃO GERAL 

É responsabilidade do Secretariado de Exames em conjunto com o Agrupamento de Escolas Miguel 
Torga -Sabrosa divulgar: 

• A existência do plano de contingência sobre a COVID-19 aos elementos que participam no 
processo de exames (receção, preparação, realização e devolução das provas); 

• Os percursos de acesso: entrada e saída dos edifícios e das salas de funcionamento junto das 
forças de segurança, dos coadjuvantes, dos vigilantes, alunos, assistentes, e de eventuais 
inspetores da Inspeção Geral da Educação e Ciência; 

• Afixar em local visível o Plano de Contingência. 

No seio do secretariado de exames será privilegiado o atendimento telefónico ou por meios eletrónicos, 
exceto quando a natureza dos assuntos/processos exija obrigatoriamente o atendimento presencial 
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Elementos do Secretariado de Exames  

Os professores que integram o Secretariado de Exames têm o dever e a obrigação de:  

• Cumprir e fazer cumprir as regras definidas neste documento e as normas emanadas pela DGS, 
protegendo-se a si e aos restantes elementos da equipa;  

• Respeitar e reforçar alguns procedimentos de higiene, de etiqueta respiratória e de conduta 
social, designadamente os seguintes:  

• Utilizar máscara no interior do agrupamento;  
• Utilizar máscara em todas as salas utilizadas no processo de exames;  
• Desinfetar as mãos na entrada da sala do secretariado;  
• Desinfetar as mãos antes e depois de manusear os sacos de provas;  
• Desinfetar a sua superfície de trabalho e equipamento; 
• Proceder regularmente à higienização das mãos: lavar as mãos com água e sabão durante 

pelo menos 20 segundos ou utilizar um desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 
70% de álcool, cobrindo toda a superfície das mãos e esfregando-as até ficarem secas;  

• Proceder com etiqueta respiratória (tossir e assoar): 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;  

• Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar e deitar os lenços usados num 
caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;  

• Usar com frequência toalhetes desinfetantes e/ou borrifadores de desinfetante;  
• Evitar contacto próximo com pessoas com sinais de infeção respiratória (tosse, espirro, febre 

ou corrimento nasal);  
• Ter procedimentos adequados de colocação de máscara (cirúrgica ou social);  
• Ter procedimentos de conduta social: eliminar o aperto de mão, beijo ou abraço.  

 

3. SEGURANÇA E HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES  

3.1. Equipamentos e produtos existentes /disponíveis  

• Solução antisséptica de base alcoólica (SABA) na sala de funcionamento do Secretariado de 
Exames, conjuntamente com informação sobre os procedimentos de higienização das mãos;  

• Máscaras cirúrgicas para utilização dos elementos do Secretariado, Coadjuvantes e Vigilantes;  
• Máscaras cirúrgicas para situações imprevistas;  
• Luvas descartáveis a distribuir aos alunos que, comprovadamente, não possam utilizar a SABA;  
• Toalhetes de papel para secagem das mãos nas instalações sanitárias e noutros locais onde seja 

possível a higienização das mãos por lavagem;  
• Contentor de resíduos com abertura não manual e sacos plásticos;  
• Desinfetante de superfície para desinfeção de superfícies de uso frequente, nomeadamente 

mesas e sacos de provas;  
• Equipamentos de limpeza, de uso único, que devem ser eliminados ou descartados após 

utilização;  
• Produtos de higiene e limpeza que permitam a higienização e limpeza de revestimentos, 

equipamentos e utensílios, assim como dos objetos e superfícies que são mais manuseadas (ex. 
corrimãos, maçanetas de portas, torneiras, sanitários)  
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3.2 A Sala  

As provas serão todas realizadas em apenas uma sala, Sala 10 do Pavilhão do 3º Ciclo/Secundário, 
organizada de modo a observar o distanciamento físico de pelo menos 2m entre os elementos 
presentes.  
A sala será higienizada diariamente pelos assistentes e deve manter-se arejada. A limpeza e desinfeção 
das superfícies serão realizadas com detergente desengordurante, seguido de desinfetante.  
No pavilhão onde se encontram as salas utilizadas pelos elementos envolvidos no processo de avaliação 
externa estarão colocados dispensadores de solução antissética de base alcoólica (SABA).  
É obrigatório o uso de máscara por parte de todos os presentes nas salas. 

3.3 Sala de funcionamento do Secretariado de Exames  

• A sala de funcionamento do Secretariado será higienizada diariamente e manter-se-á arejada;  
• Cada elemento do secretariado terá o seu próprio material que deverá ser regularmente 

higienizado. Este material não pode ser cedido a outro elemento nem emprestado; 
• Os coadjuvantes devem trazer o seu material, apenas lhes serão fornecidos os respetivos 

enunciados e folhas de rascunho; 
• O computador será manuseado apenas pelo coordenador/substituto, devidamente higienizado; 
• À sala do Secretariado apenas tem acesso os elementos do secretariado e os coadjuvantes; 
• Antes e depois do manuseamento das provas proceder-se-á à higienização das mãos;  
• Antes e depois dos procedimentos de entrega/receção das provas proceder-se-á à higienização 

das mãos;  
• Antes e depois da introdução dos números convencionais e de se proceder à realização dos 

anonimatos proceder-se-á à higienização das mãos; 
 

3.4 Forças de segurança 

As forças de segurança fazem a entrega das provas aos elementos certificados para as receberem 
respeitando o plano de contingência do Agrupamento de Escolas Miguel Torga – Sabrosa; 
De igual modo fazem a receção das provas a enviar ao Agrupamento do JNE de Vila real respeitando o 
Plano referido. 
 
4. ACESSO AO LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 

Os percursos de acesso e de saída das instalações para Professores coadjuvantes, vigilantes, vigilantes 
suplentes e alunos estão devidamente sinalizados. O distanciamento social está garantido 
 
Os professores envolvidos no serviço de exames fazem a entrada e saída de acordo com o esquema 
seguinte, a saída é o percurso inverso. O percurso está indicado com setas de cor azul. 

Atenção: Os professores vigilantes e suplentes não entram na sala do Secretariado de Exames! 
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Os alunos fazem a entrada e saída de acordo com o esquema seguinte, a saída é o percurso inverso. O 
percurso está indicado com setas de cor amarela. 

 

Os elementos do secretariado de exames entram pela porta principal do pavilhão, facultam a entrada 
aos alunos e aos professores envolvidos no serviço de exames de acordo com a informação supra e 
circulam livremente pelos espaços, mantendo o devido distanciamento social. 
 
5 CADEIA DE “COMANDO E CONTROLO” 

Tal como estipulado no plano de contingência do Agrupamento de Escolas Miguel Torga – Sabrosa: 
• O diretor (a subdiretora nas ausências/impedimento do diretor), em colaboração com o 

Coordenador do secretariado de exames, coordena e articula os diversos elementos, divulga a 
informação e implementa as medidas inerentes ao plano. 

Desinfetante 

Secretariado 

Suplentes 

Desinfetante 

Arrumos 

Vigilantes 
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• A coordenadora do PES, Coordenador Técnico e Coordenador Operacional têm a 
responsabilidade de trabalhar junto dos elementos da comunidade escolar a informação 
divulgada. 

• O elemento do centro de Saúde fica responsável pela ligação com as estruturas de saúde. 
• O diretor conjuntamente com a Presidente da Associação de Pais e o Presidente da Associação 

de Estudantes, coordena a intervenção a efetuar, respetivamente junto dos pais e encarregados 
de educação. 

 
6 REDE DE COMUNICAÇÃO DE CONTACTOS 
 

Escola Sede do Agrupamento Contacto 
EB 2, 3/SEC – Miguel Torga 259 937 340 

 
DIREÇÃO 

Elementos Contacto 
Diretor Adelino Tomé Ext 201/926 918 322 
Subdiretora Mª João Monteiro Ext 202 

 
Outros contactos 

Elementos Contacto 
Coordenador do Secretariado de Exames 961 102 398 
Centro de saúde 259 939 209 
Bombeiros 259 939 412 
INEM 112 
Camara Municipal 259 937 120 
Proteção Civil 963 968 130 

 
• Em caso de necessidade existe na posse do coordenador (Diretor) uma lista de contactos 

telefónicos de professores, funcionários, encarregados de educação e elementos da estrutura de 
comando. 

• Os contactos com o exterior serão assegurados pelo Coordenador e Subcoordenadores. 

7 IDENTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E RESPETIVOS CONTACTOS 

Centro de saúde - 259 939 209 
 
8 PROCEDIMENTO RELATIVO A CASOS OMISSOS 

Este plano está integrado no plano de contingência do Agrupamento de Escolas Miguel Torga – Sabrosa 
pelo que todos os casos aqui omitidos estão devidamente salvaguardados nesse plano e nas orientações 
já emanadas ou que venham a ser emanadas pela Direção Geral da Saúde. 
 
 

O Coordenador do Secretariado de Exames  O Diretor do Agrupamento 
   

(Manuel Agostinho Martins Machado)  (Adelino António Tomé Queirós) 
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