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CONTACTOS DE  
REFERÊNCIA 

QUESTÕES RELACIONADAS COM SAÚDE & COVID-19 

REPORTAR CASOS CONFIRMADOS DE INFEÇÃO PELO SARS-CoV-2 

00351 939 444 552 

07:30 - 21:30

EMAIL

NURSE@CLIP.PT

SNS24

808 24 24 24

CONTACTO DE URGÊNCIA

112



1 — INTRODUÇÃO

Tendo em consideração as recomendações e orientações das da 
Direção Geral de Saúde (DGS) e da Direção Geral de Estabelecimentos 
Escolares (DGEstE), a direção do CLIP (SLT) implementou um conjunto 
de medidas e procedimentos a fim de garantir a saúde e segurança de 
toda a comunidade escolar para o ano letivo de 2020-2021

COORDENAÇÃO DE AÇÕES E PROCEDIMENTOS

A coordenação deste plano de reabertura é da responsabilidade do SLT 
liderado pela Mrs. Isabel Morgado (Reitora do CLIP). A cargo do SLT 
está a articulação deste plano com as autoridades responsáveis (DGS & 
DGEstE) e a comunidade de pais.

O SLT conta com o apoio das enfermeiras da escola, dos “Deputies” 
e da assistente administrativa senior. É da responsabilidade de cada 
responsável de departamentor assegurar que todos respeitem, dentro 
deste, todas as medidas e procedimentos definidos neste plano.

As Enfermeiras e o SLT do CLIP é o principal contacto para a 
comunicação de qualquer assunto relacionado com a saúde da 
comunidade e o vírus COVID-19. 

A equipa poderá ser contactada através dos seguintes meios:

EMAIL 

nurse@clip.pt 

QUESTÕES RELACIONADAS COM SAÚDE/COVID-19 

REPORTAR CASOS CONFIRMADOS DE INFEÇÃO  

PELA SARS-CoV-2  

00351 939 444 552 
FROM 07:30 TO 21:30

PARA QUALQUER ESCLARECIMENTO, CONTACTAR 

bina.rego@clip.pt • carla.albuquerque@clip.pt

Este plano será revisto e atualizado à medida que forem publicadas 
novas recomendações e diretrizes quer pela Organização Mundial de 
Saúde, quer pela Direção Geral de Saúde (http://www.dgs.pt), quer pelo 
Ministério da Educação português (www.dgeste.mec.pt).
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2 — MEDIDAS DE 
RESPONSABILIDADE  
INDIVIDUAL (CONDUTA)  
De regresso ao CLIP, e para proteção coletiva de toda a 
comunidade contra o Coronavirus (SARS CoV-2), é esperado 
que todos os seus membros adoptem uma conduta de 
responsabilidade social e civil

Pelo bem-estar da comunidade, qualquer indivíduo que 
demonstre o mínimo sintoma, deve ficar em casa.

As orientações específicas para alunos, pais e staff encontram-se 
abaixo destacadas.

2.1 — ALUNOS 

ANTES DE IREM PARA A ESCOLA 

1.  Os alunos com temperatura igual ou superior a 38º, com tosse 
ou dificuldade em respirar não podem ir para a escola.  

2.  Os alunos só deverão levar para a escola os materiais que 
necessitarão para o seu dia escolar, não devendo levar de 
casa quaisquer objetos pessoais, incluindo brinquedos e bolas. 

3. Os alunos só poderão permanecer na escola durante o 
período das atividades curriculares e/ou extra-curriculares de 
aprendizagem. Não será permitido aos alunos permanecerem 
na escola em quaisquer outras circunstâncias.

ENQUANTO ESTÃO NA ESCOLA  

1. A partir do Form 4, os alunos têm de usar máscara enquanto 
estão nas instalações da escola. Os alunos da Pre-
Kindergarten até ao Form 3 não são obrigados a usar máscara 
salvo se por decisão parental.

2. Os alunos têm de continuar a seguir os procedimentos de 
higiene, incluindo:



a. Lavagem correta e frequente das mãos, esfregando-as 
com água e sabão, pelo menos durante 20 segundos.

b. Tossir e espirrar para o braço. 

c. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca. 

d. Usar desinfetantes à base de álcool à entrada e saída da 
escola, bem como antes de entrarem nas salas de aula. 

e. Usar o lenço de papel apenas uma vez e colocá-lo, de 
imediato, no lixo. 

3. Os alunos têm de desinfetar as solas dos sapatos num tapete 
desinfetante à entrada do edifício.

4. Os alunos devem cumprir o horário definido pela escola e 
deslocarem-se, seguindo as indicações assinaladas, tanto à 
entrada e saída, como dentro das instalações (verificar o plano 
de movimentação do aluno). 

5. Os alunos devem respeitar a atribuição dos espaços definidos 
pela escola, permanecendo, sempre que possível, nas salas 
atribuídas, a fim de minimizar o fluxo de alunos no interior do 
edifício. 

6. Os alunos devem respeitar as indicações de distanciamento 
físico definidas pela escola. Dentro das salas, os alunos devem 
manter a distância mínima de 1,5 metros entre eles. Para 
que isto seja possível, o número de alunos por turma será 
devidamente ajustado.

7. Os alunos não podem partilhar itens, incluindo comida, material 
escolar e computadores.

8. No caso de um aluno apresentar temperatura igual ou superior 
a 38º, tosse ou dificuldades em respirar, a enfermeira será 
informada, o aluno ficará em isolamento e os pais serão 
contactados, a fim de o irem buscar com a maior brevidade 
possível.
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2.2 — STAFF 

1. Os membros do staff com temperatura igual ou superior a 38º, 
com tosse ou dificuldade respiratória não devem ir para a escola 
e devem seguir os procedimentos, informando os Diretores.

2. Todos os membros do staff devem usar máscara enquanto 
permanecerem nas instalações da escola. 

3. Todos os membros do staff devem continuar a seguir os 
procedimentos de higiene, incluindo: 

a. Lavagem correta e frequente das mãos, esfregando-as 
com água e sabão, pelo menos durante 20 segundos.

b. Tossir e espirrar para o braço. 

c. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca. 

d. Usar desinfetantes à base de álcool à entrada e saída da 
escola, bem como antes de entrarem nas salas de aula. 

e. Usar o lenço de papel apenas uma vez e colocá-lo, de 
imediato, no lixo. 

4.  Os membros do staff têm de desinfetar as solas dos sapatos 
num tapete desinfetante à entrada do edifício.

5. Os membros do staff devem respeitar as indicações de 
distanciamento físico, seguindo as orientações atualizadas 
da WHO e da DGS devendo de igual modo assegurar o 
distanciamento físico dos estudantes estabelecido por cada 
secção da escola.

6. Os membros do Staff apenas devem aceder às áreas 
estritamente reservadas para o cumprimento das suas funções.

7. Caso um membro do staff apresente temperatura igual ou 
superior a 38º, tosse ou dificuldade em respirar, a enfermeira 
será informada e o mesmo ficará em isolamento. 



2.3 — PAIS

Durante a abertura faseada das instalações do CLIP, e até 
indicações em contrário, a escola funcionará em regime de 
“closed campus” e apenas o staff e os alunos poderão entrar nas 
instalações.

De modo a assegurar o distanciamento físico e a minimizar o 
risco de contaminação, qualquer pessoa que não seja essencial à 
aprendizagem, ao ensino e ao funcionamento do CLIP não poderá 
entrar no edifício da escola, incluindo pais e tutores.

Uma autorização excecional pode ser dada aos pais para 
acederem ao serviços administrativos, quando estritamente 
necessário. Nestes casos, os pais têm de usar máscara e de 
desinfetar as solas dos sapatos, usando o tapete desinfetante, 
quando entram do edifício.

Para que os pais e o staff consigam, enquanto comunidade, 
salvaguardar o bem-estar dos alunos, mantendo uma cultura de 
aprendizagem positiva, o CLIP pede aos pais que partilhem esta 
informação com os seus filhos, antes de os mesmos regressarem 
à escola. (ver secção 2.1)

Os pais devem estar conscientes da Política interna/
Procedimentos do CLIP (ver o Handbook da comunidade), do 
Plano de Contingência e de futuras atualizações do mesmo, bem 
como dos termos de contratação aquando da inscrição do aluno.

2.4 — VISITANTES

Todavia, casos excecionais de visitantes poderão ser 
considerados. Nessa eventualidade, a decisão de permissão de 
acesso será da responsabilidade da Direção, após avaliação de 
cada caso/situação. 

Caso a permissão de acesso seja concedida, os visitantes deverão 
usar uma máscara facial, higienizar as mãos com o desinfetante 
à base de álcool, disponível na entrada e desinfetar as solas dos 
sapatos, usando o tapete desinfetante quando entrarem do edifício 
escolar.
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3 — MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

Como o novo Coronavírus (SARS-CoV-2) é transmitido sobretudo 
pelo contacto direto ou indireto, através de gotículas respiratórias, 
que podem permanecer nas superfícies por pelo menos 48 
horas, é imperativo que a escola cumpra as regras físicas de 
distanciamento e higiene, estipuladas pela DGS e DGEstE.

3.1 — ORGANIZAÇÃO

1. Os espaços serão todos limpos e higienizados, de acordo com 
a Orientação 014/2020 da DGS.

2. À entrada na escola, as temperaturas serão medidas, sendo 
negada a entrada nas instalações a uma pessoa caso se 
detecte qualquer sintoma consistente com a infeção por 
COVID-19.

3. O número de alunos por sala de aula garante um espaço 
mínimo de 1,5 metro entre eles. 

4. Alunos e staff são organizados por grupos e, sempre que 
possível, serão colocados numa sala de aula fixa, a fim de 
minimizar o contacto entre pessoas de diferentes grupos.  

5. Sempre que possível, as salas de aula e os corredores serão 
arejados e as janelas e portas mantidas abertas para garantir 
uma boa ventilação. O equipamento de ar condicionado não 
pode ser utilizado para fins de circulação de ar. 

6. Todas as salas e espaços que não estiverem a ser utilizados 
permanecerão fechados. 

7. Não são permitidos ajuntamentos / reuniões de caráter social 
dentro da escola.

8. Os diferentes horários, bem como os diferentes planos de 
fluxo de pessoas devem ser rigorosamente respeitados a fim 
de minimizar o cruzamento de grandes grupos de pessoas, 
incluindo:



a.  Horários estipulados para a entrada e a saída do edifício 
escolar;

b. Planos de fluxo estipulados e definidos para a entrada e 
a saída das salas de aula;

c. Diferentes pontos de entrada e saída do edifício para 
diferentes grupos de alunos e colaboradores (não é 
permitida a permanência dos pais no recinto escolar); 

9. Das 7:45 às 9:30 e a partir das 15:00, os carros poderão entrar  
na escola desde que adequadamente identificados pelo dístico 
da escola;

10. Os portões permanecerão fechados das 9:30 às 15:00, 
como tal, nenhum carro, quer seja de pais ou de visitantes, 
poderá entrar e sair das instalações durante esse período. 
Os pais podem, contudo, aceder a pé e a marcação prévia é 
aconselhada;

11.  Todos os colaboradores e alunos, a partir do Form 4, deverão 
usar sempre uma máscara de proteção; os professores 
também podem usar uma viseira na sala de aula. Os alunos 
da Pre-Kindergarten até ao Form 3 não são obrigados a usar 
máscara salvo se por decisão parental; 

12.  As regras de higiene e distância física também deverão ser 
seguidas durante as refeições, com:

a. Horários distintos de entrada e saída da cantina, para 
diferentes grupos;

b. Lugares marcados para alinhar e sentar, de forma a 
garantir o distanciamento mínimo de 1,5 metros;  

c.  Caso os colaboradores e os alunos (do F7 ao F12) 
optem por trazer almoço de casa, este deverá ser trazido 
de manhã. Os microondas deixarão de estar disponíveis;

d. Os alunos podem ir a casa almoçar, contudo terão de 
sair da escola a pé.
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3.2 — PLANO DE HIGIENIZAÇÃO

A escola implementou um Plano de Higienização, de acordo com 
a Orientação 024/2020 de 05/05/2020, atualizada a 20/07/2020. A 
equipa de limpeza recebeu formação adequada a fim de garantir a 
proteção e aplicação correta dos produtos durante este processo.

EQUIPAMENTO

a.  Poder-se-ão encontrar dispensadores de gel de álcool 
em todas as áreas comuns (por exemplo, corredores e 
cantinas);

b. Todos os WC possuem dispensadores de sabão e 
toalhas de papel descartáveis;

c. A gestão diária dos resíduos é realizada pela equipa de 
limpeza, de acordo com os procedimentos de segurança;

d. Serão fornecidos a todos os colaboradores 
equipamentos de proteção, nomeadamente máscaras. 
Viseiras e batas poderão também ser consideradas.

FREQUÊNCIA DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO

a. As salas de aula - sempre que houver mudança de 
grupo ou de duas em duas horas;

b. WCs, áreas e objetos comuns (corrimãos e puxadores 
das portas) - pelo menos duas vezes de manhã e duas 
vezes à tarde;

c. Cantinas - imediatamente após a saída de cada grupo;

d. Salas dos colaboradores e escritórios – pelo menos duas 
vezes por dia.



4 — PROCEDIMENTOS DO  
PLANO DE CONTENÇÃO

Toda a comunidade escolar irá monitorizar e prestar atenção 
particular a qualquer sintoma que seja compatível com o 
COVID-19  

1. Se houver suspeita de infeção no próprio ou noutro, deverá ser 
imediatamente comunicado à enfermeira da escola

2. Assim que os sintomas sejam confirmados pela enfermeira da 
escola, a pessoa em questão será imediatamente conduzida 
para a sala de isolamento, assegurando-se de que não haverá 
qualquer toque em superfícies e de que não haverá interação 
com outros.

3. Todos os espaços e superfícies que possam ter estado em 
contacto com a pessoa suspeita de infeção serão limpos e 
desinfetados, assim como a sala de isolamento assim que for 
libertada.

4. Todos os resíduos produzidos pela pessoa suspeita de estar 
infetada serão recolhidos e armazenados em dois sacos de 
plástico suficientemente resistentes. 

5. Assim que estiver no espaço da sala de isolamento, a pessoa 
em causa não terá contacto com nenhuma outra. Se se tratar 
de um menor, este será acompanhado por um adulto treinado.

6. Se o caso suspeito disser respeito a um estudante, o seu 
encarregado de educação será imediatamente informado. Os 
pais deverão vir buscar o filho/filha imediatamente. Os pais 
são responsáveis por contactar a SNS 24 (808 24 24 24) e por 
informar a escola, tão rápido quanto possível, sobre o resultado 
(nurse@clip.pt ou 939 444 552). 

7. Face a um caso confirmado, a análise de risco será feita pelas  
autoridades de saúde — veja-se página seguinte, a verde.
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A análise de risco é feita caso a caso pelas autoridades de 
saúde locais, que determinam as medidas específicas a ser 
adotadas pela escola. Assim, na sequência dessa decisão, 
o CLIP poderá encerrar total ou parcialmente, a qualquer 
momento, adotando um ambiente de ensino não presencial 
(“Home Learning”), ajustando processos de aprendizagem 
e rotinas em confomidade.

8. É da responsabilidade da escola manter a comunidade 
informada, sempre que relevante

Se a pessoa suspeita for colocada em quarentena e for: 

1. Um membro da equipa pedagógica • O SLT deve definir a 
forma como a substituição será feita e assegurada.

2. Um aluno • deve ser enviado um plano de estudo pelo Form 
Teacher, em coordenação com a direção e com o encarregado 
de educação. 

3. Um membro da comunidade escolar não pedagógica • O 
SLT deve definir a forma como a substituição será feita e 
assegurada.

5 — TRAZ O TEU PRÓPRIO 
DISPOSITIVO TECNOLÓGICO (BYOT)

De forma a reforçar as medidas de higiene e segurança, seguindo 
as diretrizes da DGS e em concordância com o regulamento 
interno da escola e da política do BYOT, referidas no regulameto 
de procedimentos 2.4.2, os alunos devem trazer um dispositivo 
tecnológico como forma de suporte da aprendizagem

• Os alunos do EYFS, Reception e Form 1, terão acesso aos 
dispositivos eletrónicos da escola, a fim de suportar a sua 
aprendizagem quando necessário. Não é expectável que estes 
alunos tragam o seu próprio dispositivo tecnológico. 

• Os dispositivos eletrónicos da escola serão higienizados 
seguindo o protocolo designado na secção 7.2.7.



• Todos os alunos a partir do F2 devem trazer o seu próprio 
dispositivo eletrónico para a escola, todos os dias, de acordo 
com o regulamento interno da escola. Conselho sobre o tipo de 
equipamento poderá ser dado pela escola, se pedido.

Todos os alunos da escola continuarão a desenvolver as suas 
competências digitais e na experiência adquirida com o uso do 
Microsoft Teams e com outras plataformas tecnológicas aprovadas. 

6 — REGULAMENTO 
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 

Tendo em consideração possíveis cenários e decisões que o 
Governo e as Autoridades de Saúde Portugueses possam vir a 
tomar, foram adotadas as seguintes alterações nos regulamentos 
internos administrativos e financeiros do CLIP:

6.1 — PROPINA ANUAL

1.  Em cada ano letivo, a matrícula de um aluno no CLIP exige 
o pagamento de uma propina anual no valor estabelecido na 
tabela de inscrição para cada nível de ensino publicada;

2.  A proprina anual poderá ser paga de uma só uma vez até ao 
dia 5 de setembro do ano letivo em vigor. Nesta situação, o 
CLIP oferece um desconto de 4% na anuidade;

3. A propina anual pode ser paga em 10 mensalidades, vencendo-
se a primeira no dia 5 de setembro do ano letivo em vigor;

4. O valor da propina anual também pode ser pago em quatro 
prestações, vencendo-se a primeira no dia 5 de setembro do 
ano letivo em vigor;

5. As ausências dos alunos, justificadas ou não, não garantem 
qualquer desconto nem a redução do valor da propina anual;

6. No caso da anulação da matrícula, durante o ano letivo, não 
haverá lugar a qualquer reembolso das quantias já pagas nem 
será dispensado do pagamento das prestações em falta, exceto 
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em casos que se justifiquem e, ainda assim, sujeitos a análise 
do SLT.

6.2 — INCRUMPRIMENTO

1. Em caso de atraso no pagamento, será aplicada ao valor 
da mensalidade uma penalização de 5%. Esta penalização 
sofrerá ainda um aumento de 1% por cada mês de atraso no 
pagamento;

2. O CLIP reserva o direito de impedir a frequência nas aulas de 
qualquer aluno, cujas propinas não estejam a ser pagas ou que 
sejam já de um valor em dívida considerável;

3. No caso referido no ponto anterior, o aluno deixa de estar 
matriculado no CLIP e os pais/encarregados de educação 
são obrigados a solicitar a transferência do aluno para outro 
estabelecimento de ensino, sempre que este estiver abrangido 
pela escolaridade obrigatória;

6.3 — ALTERAÇÃO AO TEMPO  
OU MODO DE LECIONAÇÃO 

1. Caso, após a matrícula/renovação da matrícula, as autoridades 
públicas imponham períodos de suspensão das atividades 
presenciais, redução do currículo ou quaisquer outras que 
alterem o tempo ou a forma como as escolas prestam os 
seu serviço educativo, este facto não confere aos pais/
encarregados de educação o direito a pedir uma redução na 
anuidade;

2. Sem prejuízo do ponto anterior, o CLIP poderá, em função do 
impacto das imposições referidas em 6.3.1, decidir conceder 
alguma redução ao valor da propina ou outros benefícios às 
famílias.

3. No caso dos serviços opcionais, quando a escola estiver 
impossibilitada de fornecê-los, devido às situações referidas 
na secção, 6.3.1, estes não serão cobrados durante esse 
período, exceto nos casos em que a interrupção ocorra por 



um período curto de tempo ou em que as regras de cobrança 
desses serviços e as condições para a sua prestação indiquem 
o contrário. expressly indicate otherwise. 

4. Quando os serviços opcionais são pagos adiantadamente, em 
caso de haver prestações em atraso, esse valor será debitado 
como forma de regularizar as propinas vencidas, nos termos da 
secção 6.3.3.

Por favor, tenha em atenção que o processo de matrícula anual, 
implica um acordo efetivo e irrevogável no que diz respeito ao 
cumprimento das regras e regulamentos vigentes no CLIP, em 
quaisquer circunstâncias.
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ORIENTAÇÕES 
ESPECÍFICAS 
PARA CADA 
ESCOLA SERÃO 
ENVIADAS 
DIRETAMENTE 
AOS PAIS PELO 
RESPETIVO 
DIRETOR
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