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1.  SUMÁ RIO  

A escola deverá estar preparada para adotar medidas adequadas no combate e prevenção da 

doença, em estreita articulação com os pais, ou encarregados de educação e as Autoridades de 

Saúde locais, conhecendo e dando a conhecer como se manifesta esta doença, bem como as suas 

formas de transmissão para garantir a correta intervenção. 

Neste sentido, elaborou-se o presente Plano de contingências em conformidade com as 

orientações da Direção Geral da Saúde (DGS), Secretaria Regional da Saúde e Secretaria Regional 

de Educação, Ciência e Tecnologia. No entanto, poderão surgir alterações legislativas ou novas 

orientações, que venham a influenciar algumas práticas constantes do mesmo. Face o exposto, 

o Plano deverá ser revisto com regularidade e atualizado à medida que forem publicadas novas 

orientações. 

O Plano de Contingência do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz 

Peter Clode tem, pois, como objetivo geral manter a normal atividade da instituição face aos 

possíveis efeitos da pandemia, reduzindo as repercussões nas atividades escolares e ambiente 

familiar, bem como o possível absentismo dos profissionais e aluno(s). 

A escola tem um papel muito importante na prevenção da pandemia COVID-19, devido à 

possibilidade de contágio e rápida propagação do vírus entre o(s) seu(s) aluno(s) e profissionais.  

Com este Plano de Contingência, procuramos estar preparados e ter a capacidade de tomar 

medidas rápidas face a possibilidade de contágio, de modo a evitar a rápida propagação do vírus 

entre o(s) seu(s) aluno(s) e profissionais e garantir uma recuperação eficaz das consequências 

desta situação.  

  

 

2.  OBJ ETIVOS  

 O Plano de Contingência do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira tem como 

objetivo principal o da deteção de suspeitas clínicas do vírus Covid-19 e a ativação dos 

mecanismos de alerta previstos.   
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Tem como objetivos específicos:  

• Estabelecer as medidas e procedimentos para manter as atividades/serviços essenciais em 

funcionamento;  

• Promover medidas de prevenção e educação da população escolar;  

• Minimizar e conter a propagação do vírus.  

 

 

3 -  COORDENA ÇÃ O DO PL ANO:   

A coordenação do Plano é da Direção Pedagógica do Conservatório que poderá ser contactada 

em qualquer momento para o email: diretor.pedagogico.cepam@edu.madeira.gov.pt  

Qualquer ação, no âmbito do Plano, deverá ser prontamente comunicada ao Diretor Pedagógico 

que, em consonância com o Presidente do Conservatório, farão a articulação necessária com as 

autoridades (IA Saúde e Secretaria Regional da Educação, Cultura e Tecnologia) e com os 

encarregados de educação. 

A Direção Pedagógica é apoiada pela equipa de segurança do Conservatório. 

 

 

4 -  PR EVENÇÃ O DA  INFEÇÃ O  

Para melhor compreender as medidas deste plano, reproduzimos a informação da DGS sobre a 

transmissão deste vírus (orientação 006/2020 de 26/02/2020):  

Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se:  

− Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);  

− Pelo contacto direto com secreções infeciosas;  

− Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron).  

 […] A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante 

uma exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas 

respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem 

ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas. O contacto 

mailto:diretor.pedagogico.cepam@edu.madeira.gov.pt
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das mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto 

com as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), pode conduzir à transmissão 

da infeção.  

Consequentemente, é obrigatório, para todos os membros da comunidade educativa e visitantes 

do Conservatório, o disposto nas alíneas seguintes:  

1. Uso de máscara ao(s) aluno(s) a partir dos 6 anos de idade; 

2. Quando espirrar ou tossir, cobrir a boca e o nariz com o braço;  

3. Higienizar as mãos com maior frequência;  

3. Não partilhar objetos de uso pessoal nem comida;  

5. Desinfetar os instrumentos, banco e/ou cadeira antes de sair da sala; 

6. Não entrar no espaço escolar se tiver febre, tosse ou dificuldade respiratória;  

7. Contactar imediatamente a Direção Pedagógica, através do telefone 291 200 590, em caso de 

polos e núcleos telefone disponibilizado pelos mesmos, se estiver com febre, tosse ou dificuldade 

respiratória no espaço escolar ou a participar em atividade do Conservatório no exterior.  

Não será autorizada a entrada no Conservatório de qualquer pessoa (membro da comunidade 

educativa ou outra) que não cumpra com as normas anteriores. 

IMPORTANTE: deverão os encarregados de educação privilegiar a via telefónica/digital para o 

contato com os diversos serviços do Conservatório. 

 

 

5.  REA ÇÃ O EM CA SO DE SUSP EITA  DE INFEÇÃ O E I SOL A MENTO  

1. Em caso de suspeita de infeção, todos os membros da comunidade educativa têm o dever 

de contactar imediatamente a Direção Pedagógica, através do telefone 291 200 590. 

Verificando a Direção Pedagógica a relevância da suspeita, a pessoa será encaminhada para 

a sala de isolamento (na Sede localiza-se na sala de reuniões, na Cave); 

2. Ao dirigir-se (ou ser encaminhado, no caso de aluno) para a sala de isolamento, a pessoa 

infetada não pode tocar em quaisquer superfícies nem interagir com terceiros, para evitar a 

contaminação; 
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3. O Presidente ou Diretor Pedagógico comunica imediatamente o caso às autoridades de 

saúde sendo, a partir daí, seguidas as instruções que forem dadas por estas; 

4. Tratando-se de um aluno, é imediatamente avisado o encarregado de educação.  

5. Enquanto em uso, é vedado o acesso à sala de isolamento a todas as outras pessoas, exceto 

se a pessoa em isolamento for um aluno menor, caso em que estará acompanhado por um 

adulto convenientemente protegido.  

6. Para garantir a serenidade da comunidade educativa, caso o mecanismo de suspeita seja 

ativado, o Presidente informará se o caso foi confirmado ou infirmado, após receber essa 

informação das autoridades de saúde.  

Caso seja confirmado, o Conservatório desenvolverá as medidas de higienização e desinfeção 

definidas pelas autoridades de saúde e procurará definir quais os circuitos e interações da pessoa 

infetada, enquanto no Conservatório se iniciará um período de vigilância ativa dos contactos 

próximos. Segundo a DGS (orientação 006/2020 de 26/02/2020): O período de incubação 

estimado da COVID-19 é de 2 a 12 dias. Como medida de precaução, a vigilância ativa dos 

contatos próximos decorre durante 14 dias, desde a data da última exposição ao caso 

confirmado.  

 

 

6.  A ÇÃ O EM CA SO DE ISOL A MENTO PR EVENTIVO DE AL GUM 
M EMBRO DA  COMUNIDA DE EDUCA TIVA  

1. Em caso de isolamento preventivo de um docente, o modo de acompanhamento dos seu(s) 

aluno(s) será determinado pela direção pedagógica.  

2. Em caso de isolamento preventivo de um aluno, compete ao professor diretor de turma ou 

equivalente  em articulação com a direção pedagógica e o encarregado de educação, definir 

tarefas a desenvolver pelo aluno de modo a diminuir o impacto do isolamento no seu percurso 

escolar, promovendo síncronas ou assíncronas nas plataformas oficiais para o efeito. Só apenas 

nesses casos serão permitidas aulas à distância. 

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.  
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7.  A ÇÃ O EM CA SO DE AUSÊNCIA  DE UM NÚMERO SIGNIF ICA TIVO 
DE COL A BORA DORES DOCENTE S E/OU NÃO DOCENTES  

1. Em caso de ausência de um número elevado de professores ou outros profissionais, em que 

as condições mínimas, para funcionamento do Conservatório, estejam comprometidas, será a 

Tutela, a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, em articulação com as 

Autoridades de Saúde, que irão determinar os procedimentos a seguir; 

2. No pior cenário, a direção enviará a toda a comunidade educativa informação regular sobre o 

período de encerramento e as medidas de vigilância a adotar. Esta comunicação será efetuada 

por via eletrónica (email);  

3. A Direção Pedagógica procurará, com os docentes, definir planos de trabalho para o(s) aluno(s) 

de modo a diminuir o impacto do encerramento no seu percurso escolar.  

 

 

8.  INFORMA ÇÃ O A OS DOCENTES E  NÃ O  DOCENTES  

 1. Todos os docentes e não docentes deverão possuir máscaras/viseiras para a entrada e 

permanência nas instalações do Conservatório; 

2. A entrada na Sede faz-se pela porta principal e a saída pela porta ao lado da reprografia;  

3. A todos os docentes e não docentes é obrigatória a medição da temperatura sem registo, no 

entanto, caso se verifique que a temperatura regista os 37,5 graus, a pessoa em questão deverá 

aguardar um pouco no exterior e voltar a efetuar nova medição. Se estiver mais baixa, poderá 

continuar a sua rotina, mas, caso se mantenha, não poderá permanecer nas instalações pelo que 

deverá dirigir-se a um estabelecimento de saúde; 

4. As chaves das salas devem ser entregues apenas ao docente da sala, devidamente desinfetada 

no início da aula. Quando for devolvida, deverá ser desinfetada antes de ser colocada no local 

devido; 

5. Apenas o funcionário designado para a receção deverá desinfetar e entregar as chaves; 
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6. Deverão os docentes e não docentes privilegiar a via digital para o contato com os diversos 

serviços do Conservatório; 

7. A sala dos professores tem a lotação máxima de 5 docentes, pelo que os seus utilizadores terão 

que gerir os tempos para que todos tenham acesso de igual modo; 

8. Docentes e não docentes deverão respeitar a as regras de distanciamento; 

9. Compete aos não docentes, que se encontra na receção e portaria, gerir e controlar a entrada 

de pessoas externas ao processo educativo no recinto escolar. Estes ingressos só devem 

acontecer quando tal for imprescindível e sempre de forma segura, utilizando máscara e evitando 

contacto com as crianças, aluno(s) e pessoal docente e não docente; 

11. Privilegiar a via digital ou telefónica no contacto com os encarregados de educação. Nos casos 

em que seja necessário reunir presencialmente, estas reuniões deverão ser, preferencialmente, 

individuais ou em pequenos grupos, mantendo as medidas de higiene e distanciamento; 

12. Evitar a concentração de alunos nos espaços comuns da escola, nomeadamente na biblioteca, 

cafetaria, refeitório, corredores e pátio da receção do Conservatório; 

13. Perante a comunicação ao Conservatório de um caso confirmado de covid-19 de uma pessoa 

que tenha frequentado o estabelecimento, devem ser imediatamente ativados os 

procedimentos. Deverá o Diretor Pedagógico contactar, de imediato, a Autoridade de Saúde e 

informar da situação. 

 

 

9.  FUNCIONA MENTO DOS SERVIÇOS  

Área de alunos, área de pessoal e área da contabilidade 

Os cuidados a ter deverão ser transversais às mesmas: 

• O funcionário que efetuar o atendimento presencial deverá usar máscara ou viseira; 

• Manter o distanciamento de 2 metros entre os atendimentos (atenção à sinalética); 

• Não partilhar objetos de trabalho ou pessoais sem garantir que é possível desinfetar todas 

as superfícies de contacto; 

• pedido de salas para estudo dos aluno(s),  deve ser enviado previamente, no  mínimo 

com 24h úteis de antecedência, pelos professores respetivos, para o email:  
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pessoal.cepam@edu.madeira.gov.pt. No caso dos Polos e núcleos, os professores devem 

enviar para o respetivo coordenador. 

 

Normas relativamente ao atendimento presencial: 

• Respeitar a barreira à entrada dos serviços bem como o distanciamento sinalizado no 

chão; 

• Usar no local de atendimento a solução antisséptica de base alcoólica (SABA), antes de 

interagir com o serviço;  

• Os documentos a entregar deverão ser entregues já pré-preenchidos ou, caso não o 

tenham preenchido, deverá ser dada a preferência ao preenchimento pelo funcionário. 

Para assinatura do encarregado de educação deverá ser disponibilizada apenas 1 caneta 

para esse efeito, sendo desinfetada após cada utilização; 

• Atenção ao número de pessoas a serem atendidas em simultâneo 

• Respeitar as regras de segurança; 

• Relativamente ao pagamento, deverão dirigir-se à contabilidade onde funciona a 

Tesouraria e aguardar, à entrada, pelo atendimento; 

• No atendimento presencial, privilegiar o pagamento com multibanco; 

• Deverá ser privilegiado o envio do comprovativo de pagamento por email para os 

Encarregados de Educação (recibo ou fatura recibo). 

 

 

1 0.  CA SA S DE BANHO,  CORREDORES E  E SCA DA RIA S  

Em relação aos corredores e escadarias é necessário ter em atenção os seguintes procedimentos:  

 Os alunos e professores deverão entrar na porta principal do Conservatório e sair pela 

porta que dá acesso às salas de percussão/reprografia, privilegiando sempre a circulação 

pela direita, evitando assim o contato com outras pessoas;  

 A deslocação nas escadarias deverá ser efetuada pela direita, tendo em conta que as 

escadas são estreitas; 

mailto:pessoal.cepam@edu.madeira.gov.pt
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 Esperar à descida ou à subida pela pessoa que se encontra em locomoção na escadaria. 

O tempo de espera deverá cumprir os critérios de distanciamento físico.  

 Os espaços nos pisos, não necessários à atividade letiva, deverão estar encerrados.  

Nas casas de banho deverão operar-se do seguinte modo:  

 Utilização do espaço da casa de banho apenas por 1 utente; 

 Verificação do doseador de sabão e toalhetes e efetuar a sua reposição sempre que 

necessário; 

 Os sanitários devem ser devidamente desinfetados e cada limpeza registada na relação com 

o horário das limpezas afixado atrás da porta. 

 

 

1 1.  B IBL IOTECA 

Sendo uma área sensível ao toque deverá ter os seguintes cuidados especiais: 

 A utilização da máscara é obrigatória por docentes, não docentes e aluno(s); 

 O acesso deverá ser restrito, tanto quanto possível, às estantes e aos documentos, os quais 

devem ser manuseados e dispensados apenas pela equipa da biblioteca; 

 Assegurar que todos os documentos e equipamentos estão em condições de higiene e 

prontos a serem utilizados; 

 Limitar o número de pessoas nos espaços da biblioteca; 

 Eliminar, sempre que possível, quaisquer procedimentos que impliquem interação física, 

como sejam o preenchimento de formulários, a recolha de assinaturas, devendo, quando tal 

não for possível, garantir-se a desinfeção de todos os objetos e superfícies de contacto; 

 Para cada utilização dos espaços deverá ser prevista a duração máxima da ocupação, devendo 

esta ser limitada à realização da tarefa pretendida; 

 Atendendo à circulação dos documentos, há que prever o cumprimento rigoroso das regras 

de desinfeção e marcar os documentos utilizados com a designação “em quarentena”.   
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1 2.  CA FETA RIA  

Deverão ser seguidos os seguintes procedimentos e normas de funcionamento para utilização da 
cafetaria:  

 Lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo de qualquer refeição por parte de 

qualquer funcionário da cafetaria, bem como utilização obrigatória de máscara;  

 Higienização das mesas após cada utilização;  

  As janelas deverão ser abertas, sempre que possível, para um boa ventilação e renovação 

do ar; 

 

 

1 3.  SA LA S DE A UL A 

 As salas de aula deverão ser limpas e desinfetadas após cada utilização, de acordo com o 

escalonamento das aulas; 

 Desinfeção de maçanetas, puxadores, corrimões, mesas e cadeiras, balcões, teclados e ratos 

de PC, bem como postos de atendimento; 

 Garantir a possibilidade de todas as portas estarem abertas, de forma a evitar o contacto com 

maçanetas e puxadores; 

 Assegurar a limpeza de todos os instrumentos após a utilização por aluno(s) e professores; 

 Organizar a distribuição do(s) aluno(s) de modo a que cada mesa/secretária seja ocupada, 

sempre que possível, por um aluno (estabelecer lugar fixo); 

 O acesso à sala deve ser limitado apenas aos profissionais afetos ao processo educativo;  

 Manter, sempre que possível e quando tal não comprometa a segurança do(s) aluno(s), as 

janelas e/ou portas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar e evitar toques 

desnecessários em superfícies;  

 Dispor as mesas/secretárias, preferencialmente, com a mesma orientação; 

 Disponibilizar solução de base alcoólica nas salas. 
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1 4.  INSTRUMENTOS 

A ter em atenção: 

 Não partilhar instrumentos de sopros; 

 Não tocar nos mesmos instrumentos ou baquetas do aluno ou professor; 

 Não partilhar nem manusear partituras; 

 Nas aulas de instrumento de sopros, manter o referido distanciamento; 

 A limpeza dos pianos deverá ficar a cargo do aluno que termina a lição, ou do professor que 

está a lecionar. 

 

 

1 5.  POL OS E  NÚCL EOS 

Os Polos e Núcleos devem seguir as orientações básicas aqui consideradas e adaptar às 

especificidades de cada espaço atendendo a que:  

• Os funcionários deverão possuir máscara ou viseira, no atendimento presencial; 

• Manter o distanciamento de 2m entre os atendimentos. 

Relativamente ao atendimento presencial: 

• Respeitar a entrada e saída destes serviços bem como o distanciamento; 

• Os polos/núcleos que possuem duas entradas/saídas deverão privilegiar o uso de uma 

porta como entrada e outra como saída, assegurando a passagem apenas uma vez de 

cada utente;  

• Os polos/núcleos onde a entrada e saída é comum devem privilegiar a circulação pela 

direita;  

• Na entrega de documentos, privilegiar as regras definidas neste Plano no ponto 9. 

FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS; 

• Nas limpezas privilegiar as regras definidas neste Plano. 
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1 6.  CÓDIGO DE CONDUTA  

Neste regresso às aulas presenciais devem manter-se os esforços para conter a propagação do 

novo coronavírus.  

O Plano de Contingência implementado deve salvaguardar as boas práticas de higienização das 

mãos e etiqueta respiratória e promover, ainda, o distanciamento físico. Neste sentido, 

reforçam-se as medidas de prevenção diária que deverão ser implementadas por toda a 

comunidade educativa, dentro e fora do recinto escolar:  

1) É obrigatório a utilização de máscaras para acesso e permanência nos estabelecimentos 

de educação e ensino, pelo pessoal docente e não docente, pelo(s) aluno(s) a partir dos 

6 anos de idade e ainda encarregados de educação, fornecedores e outros elementos 

externos;  

2) Deve ser evitado o toque na parte frontal da máscara;  

3) Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução antisséptica de base alcoólica 

(SABA);  

4) Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo 

menos, 20 segundos;  

5) Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e 

após o uso da casa de banho e sempre que estejam sujas;  

6) Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo 

depois de utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, de seguida;  

7) Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, nunca para as 

mãos;  

8) Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;  

 

9) Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar;  

10) Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, 

interruptores, etc sempre que tal seja evitável;  

11) Divulgar/promover, nos espaços educativos, campanhas de sensibilização para as boas 

práticas de higiene, uso, colocação e remoção de máscara, bem como de distanciamento 

físico e etiqueta respiratória. 
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12) Recomenda-se a realização de teste à COViD-19 periódicos a alunos, docentes e não 

docentes independentemente do seu estado vacinal, como medida de proteção 

adicional. Reforça-se esta recomendação aos alunos e docentes que pela natureza 

pedagógica das aulas necessitam retirar a máscara: Aulas de canto, sopros, dança, teatro 

e educação física. 

 

 

 

1 7.  NOTA S F INA IS 

A implementação destas medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19 fica sujeita 

a eventuais alterações, decorrentes da avaliação da evolução da pandemia. 

 

 

IMPORTA NTE:   

“…importa não perder de vista a importância das 

aprendizagens e do desenvolvimento das crianças e 

a garantia do seu direito de brincar.” 

 

In: Orientações DGS  

 


