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Atualização – 17 junho 2022 

Atualiza-se o presente Plano de Contingência (P.C.) tendo em conta as orientações atuais emanadas pela Direção Regional da Saúde 

(D.R.S.) para os Estabelecimentos de Ensino, nomeadamente a Circular Normativa n.º DRSCNORM/2022/4C.  

Altera-se também o procedimento perante casos suspeitos e confirmados de infeção por SARS-CoV-2 na comunidade escolar para 

concordância com Circular Normativa n.º DRSCNORM/2022/11, da D.R.S. 

 

Introdução  

O mundo tem vivido desde o início de 2020 tempos de preocupação e incerteza face à pandemia provocada pelo novo Coronavírus 

SARS-CoV-2 e a doença dele resultante, a COVID-19.  

Todos nós fomos, de uma ou de outra forma, afetados pela mesma, com grandes repercussões nas nossas rotinas individuais e na 

vida em sociedade.  

Também as organizações tiveram e continuam a ter de se adaptar às imposições da pandemia. Neste sentido, a Tetrapi elabora este 

Plano de Contingência (PC) para que a nossa resposta seja o mais eficaz possível. 

O presente Plano baseia-se nas mais recentes orientações emanadas pelas várias valências competentes do Governo Regional dos 

Açores (G.R.A.) e aborda igualmente especificidades do funcionamento da organização, definindo as equipas operativas nos vários 

estabelecimentos, as medidas sanitárias de prevenção implementadas e a implementar e os procedimentos perante casos de 

infeção por SARS-CoV-2 na comunidade escolar. Para além das orientações com origem nas entidades oficiais do G.R.A., a Tetrapi 

reserva-se o direito de implementar outras medidas tidas por necessárias à salvaguarda da saúde dos seus trabalhadores e restantes 

membros da comunidade educativa. 

Este plano está em constante revisão, sendo reformulado e adaptado conforme a conjuntura externa, avaliação interna do mesmo 

ou pelo surgimento de novas orientações emitidas pelas autoridades de saúde pública. 
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Parte I – Especificidades organizacionais 

1. Equipa e suas responsabilidades 

A Tetrapi desenvolve a sua atividade em mais de um estabelecimento/Unidade, por isso a equipa responsável pela implementação 

e acompanhamento do PC irá assumir uma estrutura de comando hierarquizada em função dos polos associados às suas valências. 

Em ordem a dar cumprimento ao exposto, o presidente da Tetrapi, Dr. João António Câmara Correia, assume o papel de 

coordenador geral e as equipas operativas em cada Unidade encontram-se assim definidas:  

No Colégio do Castanheiro, com sede na Rua de São Gonçalo, n.º 113, 9500 -110, São Pedro – Ponta Delgada, contactos: +351 

296 240 800, +351 296 240 801, +351 966 967 444, email: geral@colegiodocastanheiro.net: 

• Coordenação Técnica (gabinete médico) – Enf. Floriano José Silva Ferreira 

• Operacionalização RFI (saúde, higiene e segurança) – Técnico João Carlos Melo Bairos Andrade dos Santos 

• Direção Pedagógica – Dr. João Carlos Martinho Miranda (Diretor) 

e Dra. Andreia Vieira da Rocha Pacheco Henrique (Vice-Diretora) 

• Coordenação dos Tutores – Dra. Delfina Fernandes de Andrade Miranda 

• Coordenação de Exames – Dra. Sandra de Bastos Magalhães 

• Coordenação dos Auxiliares de Ação Educativa – Técnica Vera Lúcia Arruda Botelho 

• Coordenação das Atividades Extracurriculares e da Fun Party – Dra. Maria João Raposo Wallenstein da Cunha 

• Coordenação da Fun Science, Ciência Divertida – Dra. Helena Margarida Ferreira Pontes  

No Centro de Atividade Educacionais, com sede na Rua Manuel da Ponte n.º 51, 9500-085, São Sebastião – Ponta Delgada, 

contactos: +351 296 287 141, +351 966 967 444, email: geral@tetrapi.pt: 

• Coordenação geral da Unidade de Desenvolvimento, Conceitos e Ideias – Dr. José Carlos da Silva Raposo 

• Gestão administrativa do Centro de Atividades Educacionais – Técnica Tânia Filipa Soares 

Na Creative Solutions, com escritório no edifício Nonagon, Rua da Tecnologia Kepsilon, n.º 2, 9560-421 Rosário – Lagoa, 

contactos: +351 296 249 400, +351 965 985 090, email: geral@nonagon.pt: 

• Coordenação geral da Unidade de Investigação e Desenvolvimento, Creative Solutions – Eng. Milton Gago da Câmara Moura 
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As equipas operativas são responsáveis pela implementação, coordenação e avaliação do plano. Dependem, para tal, da participação 

ativa dos restantes trabalhadores e/ou colaboradores da Tetrapi, os quais deverão ter claro conhecimento das suas 

responsabilidades específicas e do PC em geral. 

As equipas operativas devem privilegiar a comunicação regular entre si, na busca de estratégias conducentes ao melhoramento 

constante do PC. 

2. Absentismo e manutenção das atividades das Unidades 

Importa equacionar eventuais cenários epidemiológicos que resultem em elevado absentismo na empresa, não só dos seus 

trabalhadores e colaboradores como dos seus alunos.  

Sempre que membros das equipas operativas requeiram afastamento da empresa, o coordenador geral deve nomear um colega 

que os substitua, o qual deve ter total familiaridade com o PC.  

Na eventual interrupção do funcionamento normal das atividades letivas presenciais, por imposição das autoridades de saúde, será 

instituído o regime de ensino à distância sempre que possível. 

O absentismo de trabalhadores e/ou colaboradores em reduzido número, que não implique encerramento da(s) Unidade(s), pode 

ser colmatado através de medidas como a substituição dos mesmos nas suas funções por colegas ou optar-se pelo trabalho à 

distância, como for determinado pelas direções dos serviços. Não obstante, poderá ter de ser necessário colocar a maioria dos 

trabalhadores em teletrabalho caso haja uma evolução muito negativa da epidemia. 

Os serviços de bar e refeitório devem estar assegurados, devendo-se reforçar para isso a comunicação com os parceiros 

fornecedores nessa área. Um eventual encerramento dos serviços de alimentação requer, pois, que a direção das Unidades de 

ensino e/ou das outras instituições informem atempadamente os trabalhadores e alunos de forma que estes encontrem soluções 

alternativas. 

 

Parte II - Medidas de prevenção 
 

A Tetrapi irá seguir, em todas as suas Unidades, as medidas sanitárias e orientações oficiais em vigor. Para além destas, instituirá, 

por sua iniciativa, medidas adicionais que considere como necessárias sendo resultantes da sua avaliação contínua da conjuntura 

interna e externa no que respeita à pandemia. 
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1. Sensibilização para correta etiqueta respiratória e higienização das mãos 

Serão afixados, em pontos estratégicos dos estabelecimentos, nas áreas de maior circulação (receção, salas de convívio, refeitório, 

ginásio, bar, casas de banho, salas de aula) cartazes1 alusivos à correta etiqueta respiratória e higienização das mãos. Estes cartazes 

são os disponibilizados pela DRS, e divulgam também o contato da LSA. 

Os docentes, educadores, monitores especializados e auxiliares de ação educativa devem realizar sensibilizações regulares junto 

dos alunos, em sala de aula e mesmo em contexto informal, no dia a dia. Podem, ainda, solicitar a colaboração do técnico de saúde. 

Os trabalhadores e colaboradores supra referenciados devem reforçar as rotinas de higienização das mãos, antes, durante e depois 

das atividades.  

2. Reforço dos materiais de higienização em locais estratégicos 

i. Serão disponibilizados nos locais estabelecidos no ponto anterior: 

- Solução antissética de base alcoólica; 

- Sabão líquido e lenços de papel nos sanitários e onde mais seja possível lavar as mãos. 

ii. Na área de isolamento serão disponibilizadas ainda: 

- Máscaras cirúrgicas; 

- Luvas descartáveis. 

iii. Todo o material de higienização existente nas Unidades/infraestruturas deve ser avaliado e qualquer irregularidade, resolvida. 

Ademais, as equipas operativas devem providenciar o controlo regular de stocks de modo a repor em devido tempo os materiais 

tidos por convenientes. 

3. Reforço da desinfeção de superfícies 

As equipas de limpeza deverão reforçar a desinfeção das superfícies mais utilizadas (corrimões, maçanetas de portas, botões de 

elevadores), utilizando para o efeito detergente desengordurante seguido de desinfetante. 

 

 

 
1 http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/srs-drs/livres/materiais+de+divulga%C3%A7%C3%A3o1.htm 

http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/srs-drs/livres/materiais+de+divulga%C3%A7%C3%A3o1.htm
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4. Circuitos e fluxo de pessoas 

Cada Unidade definirá e analisará os seus espaços de forma a assinalar os circuitos de deslocação de pessoas, evitando ao máximo 

aglomerados e contatos próximos desnecessários. A ter em conta que determinadas deslocações, por exemplo, para refeitórios ou 

outros espaços comuns, quando não possíveis de se evitar, estarão devidamente assinaladas e tendencialmente desfasadas no 

tempo. 

5. Afastamento e distanciamento social 

Todos os trabalhadores colaboradores, pais, encarregados de educação e alunos das nossas Unidades com sintomatologia sugestiva 

de infeção respiratória, especialmente nos casos com ligação epidemiológica relevante, não podem frequentar presencialmente as 

Unidades de ensino ou outras instalações da Tetrapi, devendo contatar a LSA e seguir as indicações fornecidas. 

Todos os membros da comunidade educativa devem respeitar as regras de distanciamento, seguindo os circuitos estabelecidos, 

evitando aglomerados e mantendo uma distância de segurança superior a 1m, sempre que possível. 

 

6. Utilização de máscara 

O uso de máscara está aconselhado a todos os membros da comunidade educativa, exceto no caso das crianças do pré-escolar. No 

entanto, atualmente, o seu uso não tem carácter obrigatório, independentemente da idade ou estado vacinal.  

Não obstante o anterior,  para os recuperados de infeção que regressem às atividades presenciais, o uso de máscara é obrigatório 

nos 5 dias subsequentes aos seus 5 dias de isolamento, exceto para os alunos do pré-escolar. 

O Colégio manterá um stock de máscaras cirúrgicas para qualquer eventualidade. 

 

7. Reorganização das rotinas diárias 

 

Sempre que possível, serão definidos horários de atividades tendencialmente desfasados entre os vários grupos de alunos ao longo 

do dia, evitando-se, o mais possível, aglomerados dentro do recinto escolar. 

Cada sala de aula terá à sua disposição solução de base alcoólica para higienização das mãos. Cada entrada e saída de alunos da sala 

implica realizar esta higienização e as superfícies de contato comum serão desinfetadas frequentemente ao longo do dia. Será 

promovido o arejamento natural das salas, abrindo-se janelas e portas, sempre que possível. Cada turma deve ficar afetada à mesma 

sala de aula e a disposição das mesas será unidirecional, evitando-se que fiquem alunos de frente uns para os outros. Não deve 
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haver partilha de materiais de trabalho (cadernos, livros, material de escrita ou de pintura, dispositivos eletrónicos como telemóveis 

e calculadoras, entre outros).  

As salas utilizadas por diferentes turmas serão alvo de desinfeção/higienização frequente (por exemplo, sala de música ou de 

informática). 

Os pais dos alunos não os devem acompanhar ao interior dos estabelecimentos, devendo deixá-los à entrada, quer na receção 

principal, quer na receção do piso -1 no caso dos alunos do pré-escolar. Portas e portões serão deixados abertos de forma a evitar-

se o toque desnecessário em superfícies. 

Serão privilegiadas as atividades que não impliquem o manuseamento ou partilha de materiais/equipamentos entre várias crianças.  

As crianças devem trazer de casa apenas o material necessário para a realização das atividades diárias, sendo este comunicado com 

a antecedência devida. Está desencorajado o envio de brinquedos ou outros objetos passíveis de serem partilhados pelas crianças. 

No entanto, é possível grupos de alunos trazerem bola para prática de futebol nos intervalos. A mesmo será alvo de higienização 

em cada utilização.  

Os lanches e almoços terão lugares predeterminados para todas as turmas, promovendo-se o distanciamento entre os vários grupos. 

Será promovida a limpeza e desinfeção dos espaços após a sua utilização. Todo o espaço de refeições será igualmente higienizado 

aquando da transição do almoço das turmas do pré-escolar e primeiro ciclo para o dos restantes ciclos. 

As refeições deverão ser compradas com antecedência, nos moldes comunicados aos encarregados de educação pelo Colégio. 

Se ao invés da compra seja preferido o envio de casa, este deve ser feito em saco assinalado, individual e com mecanismo de fecho, 

bem como os utensílios utilizados para o consumo dos alimentos. 

Nos casos de alunos com restrições alimentares, salientamos que o nosso fornecedor responsável pela alimentação no Colégio tem 

em conta estes casos, pelo que se os pais assim preferirem, podem na mesma comprar as refeições, pois serão adaptadas a cada 

restrição. Seja qual a modalidade escolhida, deve ser enviada ao tutor/a ou enfermeiro do Colégio declaração médica a atestar a 

restrição alimentar. 

A utilização do bar e refeitório pressupõe a desinfeção das mãos à entrada e saída dos mesmos. 

8. Aulas de educação física e prática desportiva 
 

As aulas de educação física ou outras atividades desportivas devem, sempre que possível, realizar-se no exterior. Caso contrário, 

devem ser realizadas atividades que permitam o distanciamento adequado e o arejamento dos espaços deve ser igualmente 

promovido.  

Material que seja tocado por várias pessoas durante a prática desportiva deve ser frequentemente higienizado. 
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Em alternativa ao duche no balneário, os alunos podem trazer, em saco individual fechado, itens de higiene pessoal, como toalhitas, 

toalhas, desodorizante e/ou outros à sua escolha, os quais ficarão acondicionados em cacifo individual ao longo da duração da aula. 

Estes materiais não podem ser partilhados entre os alunos. Está proibido a utilização de secadores de mãos ou cabelos. Os cacifos 

serão alvo de higienização frequente. 

A utilização dos balneários será realizada sempre com separação entre turmas. Teremos em atenção a que os horários das aulas de 

educação física deverão, tanto quanto possível, permitir e promover o distanciamento entre os diferentes grupos de alunos e 

permitir a limpeza e desinfeção das instalações entre cada utilização. 

Estes procedimentos poderão ser alvo de alterações conforme a avaliação interna dos mesmos. 

9. Transporte coletivo 

O transporte na carrinha do Colégio obedecerá aos seguintes pressupostos: 

• Máscara obrigatória para todos os ocupantes 

• Desinfeção das mãos à entrada e saída 

• Entrada e saída de passageiros um de cada vez e manutenção de distanciamento social se houver formação de fila 

• Limpeza diária com desinfeção das superfícies mais tocadas (mãos de portas, vidros, bancos) 

• Desinfeção semanal de todas as superfícies 

• Higienização geral mensal de todo o interior e exterior 

• Arejamento do interior com janelas abertas sempre que possível 

• Existência de barreira física entre o condutor e os passageiros 

• Equipamentos trazidos de casa pelos alunos a serem transportados, na receção do aluno de manhã, ficam em sala própria, 

acondicionados e fechados em saco individual sempre que possível, até ao momento do transporte. 

 

10.  Monitorização do estado de saúde 

 

Qualquer membro da comunidade educativa com sintomas de infeção respiratória (tosse ou febre igual ou superior a 38ºC ou 

dificuldade respiratória), especialmente com ligação epidemiológica relevante, deve permanecer em casa, contatar a L.S.A. e seguir 

as recomendações, especialmente se tem conhecimento de ligação epidemiológica pertinente. 

Qualquer membro da comunidade educativa com sintomas evidentes de doença, manifestados e/ou detetados já após a entrada 

no Colégio, será encaminhado para o domicílio, sendo o seu Encarregado de Educação (no caso de aluno menor) contatado 

previamente. Em casa, especialmente se os sintomas forem do foro respiratório, deve ser contatada a LSA e seguidas as 

recomendações dadas. Só pode voltar ao Colégio após cessação desses sintomas e/ou mediante apresentação de atestado médico.  
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Se os sinais e sintomas detetados forem compatíveis com a definição de caso suspeito, adotam-se os procedimentos definidos na 

parte III deste plano. 

 

11.  Viagens ao/do exterior da Região Autónoma dos Açores 

Considerando que só pode viajar para os Açores quem cumpra com as regras para viajantes emanadas pelo Governo Regional dos 
Açores, sendo que a documentação solicitada é sempre apresentada às autoridades competentes aquando da viagem, deixa de ser 
necessária a apresentação de qualquer documento ao Colégio para quem regressa de viagem do exterior da Região. 

12.  Divulgação e atualização do plano de contingência 
 

Será disponibilizado este plano de contingência a todos os trabalhadores e colaboradores, bem como nos sites eletrónicos da Tetrapi 

para consulta geral. Toda a comunidade educativa fica encorajada a familiarizar-se com este plano e reportar ao pessoal da saúde 

e/ou restantes membros da equipa operativa as suas dúvidas e sugestões que resultarem da sua avaliação pessoal destas medidas 

no dia a dia das Unidades. 

Como tem acontecido desde a primeira versão do plano, este está sujeito a reformulações resultantes da análise da sua eficácia 

pela equipa operativa, em articulação com as autoridades regionais competentes, neste caso, a Equipa de Monitorização e 

Acompanhamento dos Planos de Contingência. Este fato deve motivar toda a comunidade educativa a consultar regularmente o 

Plano de Contingência. 

 

 

Parte III – Gestão de Casos 

1. Caso Suspeito 

É considerado caso suspeito a pessoa que apresente um ou mais dos seguintes sinais/sintomas: 

• Quadro respiratória agudo (febre igual ou superior a 38ºC ou tosse ou dificuldade respiratória) sem causa diagnosticada 

• Cefaleia de novo ou agravamento do padrão habitual sem causa atribuível 

• Rinorreia sem causa atribuível 

• Anosmia (alteração do cheiro) de início súbito 

• Disgeusia (alteração do paladar) de início súbito. 
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Qualquer membro da comunidade educativa no interior dos estabelecimentos com sintomas sugestivos de COVID-19 deve ser 

encaminhado para a Área de Isolamento, com os seguintes cuidados: 

i. Colocar máscara cirúrgica e luvas descartáveis; 

ii. Manter distância de segurança (igual ou superior a 2 metros); 

iii. Realizar as medidas básicas de higienização das mãos após qualquer contato com o aluno com suspeita. 

iv. Se autorizado pelo próprio (ou pelo Encarregado de Educação, no caso de aluno menor) realizar um teste rápido de antigénio 

(TRAg) utilizando um dos testes disponíveis no estabelecimento. 

A Tetrapi dispõe de área de isolamento em cada uma das suas Unidades, de modo a aí se dirigirem e permanecerem as pessoas 

suspeitas de infeção e, assim, evitar ou restringir o contato com a restante comunidade afeta à Unidade.   

As áreas de isolamento nas Unidades da Tetrapi estão equipadas com: 

 Telefone (para contato com a LSA); 

 Cadeira ou marquesa para conforto; 

 Kit com água e alguns alimentos não perecíveis; 

 Termómetro; 

 Luvas descartáveis; 

 Máscaras cirúrgicas; 

 Solução antisséptica de base alcoólica no interior e à entrada; 

 Toalhetes de papel; 

 Contentor de lixo de abertura não manual e saco de plástico. 

I. No Colégio do Castanheiro, a área de isolamento é o Gabinete Médico/Enfermaria, pela sua localização afastada dos pisos 

de ensino, próxima de casa de banho (que passa a ser de uso exclusivo do trabalhador/aluno com suspeita e requer a interdição 

adicional, devido à disposição do espaço, da receção do Colégio) e pelos equipamentos disponíveis no seu interior. O percurso 

interno até esta área está devidamente assinalado. 

II. No Centro de Atividade Educacionais o espaço definido para o efeito é o gabinete a norte, devidamente identificado, pela 

sua localização, comodidade e melhor acessibilidade. 

III. Na Unidade de Investigação e Desenvolvimento, Creative Solutions, as áreas alocadas aos fins infra são as que contam do 

Plano de Contingência do Centro Tecnológico Nonagon. 

IV.  
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Se o caso suspeito é aluno menor, o membro da equipa operativa contata imediatamente o encarregado de educação, o qual deve 

dirigir-se ao estabelecimento a fim de transportar o seu encarregando para o seu domicílio. O encarregado de educação deve iniciar 

o mais rapidamente possível o contato com a Linha de Saúde Açores e seguir as orientações desta.  

No caso de trabalhador, o mesmo deve dirigir-se para o seu domicílio e iniciar o contato com a Linha de Saúde Açores e seguir as 

orientações desta.  

2. Caso Confirmado 

O caso confirmado é aquele que apresenta um teste (RT-PCR ou TRAg) positivo desde que o mesmo seja realizado em laboratório 

ou farmácia convencionados pelo G.R.A., ou realizado por um profissional de Saúde.  

A norma atual da D.R.S. de abordagem de casos indica, para todos os casos confirmados, independentemente da sua idade ou 

estado vacinal, um período de isolamento mínimo de 5 dias.  

Desta forma, o membro da comunidade educativa que teste positivo só pode regressar às atividades presenciais após cumprir o seu 

isolamento, desde que já não apresente sintomas importantes de doença. 

Note-se que, atualmente, apenas os casos confirmados positivos fazem isolamento, já não o fazendo os contatos próximos nem as 

turmas (no caso de alunos positivos) nem os coabitantes assintomáticos e com teste negativo.  

  

 


