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1 – Introdução 

O Centro Infantil Coronel Sousa Tavares (CICST) atualizou o seu Plano de Contingência para ano letivo 

de 2022/2023, de forma a dar uma resposta organizada e eficiente  na sua resposta social de Creche. 

Queremos que o novo ano traga o regresso à normalidade, em segurança, preservando o direito da 

criança à educação como um direito fundamental. É necessário voltar a promover/desenvolver a 

sociabilidade em toda a comunidade educativa.  

A exposição a algum factor de risco é inevitável, mas pode ser minimizada com a colaboração e 

empenho de todos os que se envolvem com o Centro Infantil, neste caso, com a Creche. 

 Será garantida a manutenção e a promoção das boas práticas e assegurar a toda a comunidade 

educativa condições de segurança e de saúde, de forma continuada e permanente, tendo em conta 

os princípios da prevenção (Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro) . 

Perante um maumento significativo do risco face á situação atual, entra em vigor o Plano de 

Contingência anterior. 

2 - Objetivos 

- Assegurar aos trabalhadores condições de segurança e saúde, de forma continuada e permanente, 

tendo em conta os princípios gerais de prevenção. (Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro); 
 

- Proteger a saúde dos trabalhadores contra os riscos da exposição a agentes biológicos no contexto 

de trabalho, de acordo com o Decreto-Lei n.º 84/97, de 16 de abril; 
 

- Proteger e assegurar a saúde das crianças, que por necessidades imperativas de ordem profissional 

dos pais/encarregados de educação, não possam exercer a sua função de cuidadores; 
 

- Implementar medidas de prevenção e controlo da transmissão de doença; 
 

- Criar vias de comunicação dinâmicas e eficazes com os encarregados de educação; 
 

- Informar os colaboradores para dos atuais procedimentos e partilhar códigos de conduta. 

 

3 - Reorganização do espaço Creche 

Durante o período de pandemia, o espaço da resposta social de creche foi reorganizado. Algumas das 

medidas adotadas revelaram-se positivas, nesse sentido dar-se-á continuidade às mesmas. 

Neste sentido, serão priviligiados os espaços de recreio existentes nesta resposta social, para realizar 

atividades com horários desfasados por forma a respeitar a capacidade dos mesmos. 
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No entanto há situações onde se verifica utilizaçãode espaçospor dois grupos em simultâneo: os 

grupos de 2 anos partilham o momento de acolhimento ( nos períuodos 07H45 – 09H00 e das 18H00 

– 19H15) e da refeição ( nos períodos 11H30 – 12H30 e das 15H30 – 16h00) na sala polivalente. 

Por fim serão mantidas algumas medidas preventivas, nomeadamente: 

- Solução desinfetante de mãos de base alcoólica à porta da entrada/saída da Instituição, em cada 

sala e em todos os espaços comuns; 

- Máscaras para todos os colaboradores (quando apresentarem sintomas de doença contagiosa); 

- Sabão líquido em dispositivo doseador  

3.1 - Caracterização da creche 

 
 

Piso 1 Piso 0 Piso -1 

1 Sala de amamentação/Isolamento Secretaria I Espaço exterior 1 

Sala B1 Secretaria II  WC 1/ Vestiário 

Sala B2 Sala 2A Sala Polivalente 1 

Sala 1B Sala 2B Arrecadação 

Sala 1A  Sala Polivalente 1  

1 Gabinete  Hall de entrada  

1 WC Espaço exterior 2   

 

Salas de Atividade 

Todas as salas possuem janelas para o exterior que lhes conferem excelentes condições de 

arejamento. Estão todas equipadas com ar condicionado e cumprem os requisitos exigidos para o 

seu normal funcionamento. 

Os brinquedos são lavados de acordo com os procedimentos definidos no Plano de Higiene 

Também possuem mesas para as atividades/refeições. 

À entrada de cada sala, está um espaço reservado à colocação dos catres. 

Sala Polivalente 1 

Espaço dotado de janelas para o Espaço Exterior 1, com saída de emergência para o exterior, e 

acesso ao piso 0 por escadas e dispõe de ar condicionado.  

Desenvolvem-se em horários previamente definidos, atividades de Educação Fisica e Dança criativa. 

Este espaço durante o período de férias pode ser utilizado para atividades de grupo. 
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Secretaria I e II 

A secretaria I está situada no hall da Instituição, com AC e  janelas para o exterior, será utilizada para 

a entrega de correio e outros documentos sendo uma forma de comunicação com o exterior. 

A secretaria II é destinada ao trabalho administrativo e faturação. Possui janelas para o Espaço 

Exterior 2 e tem ar condicionado. 

Sala Polivalente 2 

Este espaço amplo dispõe de WC 3 e arrecadação, janelas para o exterior e ar condicionado.  

Será utilizado como espaço de acolhimento para os grupos de 2 anos, no período referente entre as 

07H45 – 09H00 e das 18H00 – 19H15, e como refeitório entre as 11H30 às 12H30 – 15H30 – 16H30. 

Espaços exteriores 

Existem três espaços exteriores: 

- Espaço exterior 1 – Sala Polivalente do piso -1. 

- Espaço exterior 2 – Contínguo à sala 2B do piso 0 

- Expaço exterior 3 – Contínguo à sala B1 do piso 1 

Sala de amamentação/Sala de isolamento 

A Sala de amamentação/ isolamento da Creche encontra-se no piso 1 do edifício e tem disponível:  

-  Um sofá, cadeiras, uma mesa de apoio com água e alimentos não perecíveis (bolachas). 

- Dois baldes do lixo de pedal com tampa, devidamente revestidos por saco apropriado; 

- Um doseador de Solução Anti-séptica de Base Alcoólica (SABA) à entrada; 

- Um armário de fácil acesso e devidamente identificado com termómetro e Kit de proteção, 

constituído por máscara naso bucal, bata de manga comprida, touca e luvas; 

- Dispõe de janelas para arejamento natural. É limpa e arejada com frequência. 

- Está próxima do WC 2. 

3.2 – Sinalização 

Foi mantido o circuito de acesso á sala de isolamento. 

 

 

 

 

      O Trajeto para a sala de Isolamento está assinalado com a cor amarela; 

 

 

 

 

 

       •   
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4 - Colaboradores 

4.1 - Procedimentos gerais 

 

Existem  Planos de Higiene e Instruções de trabalho sobre a limpeza e desinfeção de todas as áreas 

da creche (ver em anexo). Esses Planos estão afixados e acessíveis aos colaboradores.  

Para a higienização e limpeza do edifício devem ser cumpridas as normas descritas no Manual 

Interno de Higiene e Segurança. 

 
 

4.2 - Procedimentos perante caso suspeito de COVID-19 

Perante a identificação de um caso suspeito, devem ser tomados os passos descritos no 

Fluxo de atuação perante caso suspeito de Covid-19. 

Procedimentos Gerais 

Categoria profissional 

Equipa 
educativa 

Serviços 
administrativos 

Cozinha ASG/ 

lavandaria 

Entrada na 
Instituição 

Desinfeção das mãos; x x x x 

Colocação de máscara (caso de 
infeção respiratória) 

x x x x 

Mudança de roupa e calçado. 

 
x  x x 

Entrada 
na sala 

Colocação de forras nos sapatos; x    

Lavagem/desinfeção das mãos. 

 
x x  x 
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Fluxo de atuação perante caso suspeito de Covid-19 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Disponibilizar: Máscara 

Solução para desinfeção 
das mãos 

Proporcionar 
isolamento confortável 

Água e bolachas          

Acesso a casa de 
banho 

Manter um registo de 
todas as pessoas que 

entrem na sala 

CASO SUSPEITO 

Diretora 
Pedagógica 

Ativar o Plano 
de contingência 

 SALA DE ISOLAMENTO 

Crianças Colaboradores 

Ligar Encarregado 
de Educação Ed./AAE 

          LIGAR SNS 
Diretora 

Pedagógica 

Seguir as instruções 
do SNS 

Informar 
Autoridade Saúde 

local 
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4.3 - Medidas a adotar perante um caso confirmado 

Perante um caso confirmado  na instituição, o encarregado de educação ou colaborador deve 

informar o Centro Infantil e cumprir as indicações da DGS. 

4.4 - Identificação do coordenador e da equipa operativa 

Na tabela abaixo estão identificadas as diversas equipas de prevenção e as respetivas 

responsabilidades. O coordenador e a equipa operativa do CICST devem articular-se de forma estreita 

com a Autoridade Local de Saúde e outros parceiros. 

 

Equipa Responsabilidade Nome 

Diretor do Plano Coordenar e aprovar o Plano de Contingência Direcção 

Coordenador 

Ativar o plano; 

Coordenar a equipa operativa; 

Nomear os interlocutores para a comunicação 
interna e externa 

Diretora Técnica 

Equipa operativa 

Colocar em prática o plano sob a orientação do 
coordenador; 

Decidir estratégias a adotar de acordo com a 
evolução da situação; 

Obter e consolidar as informações das áreas 
operacionais. 

Todos os 
colaboradores 

Equipa de comunicação Executar Plano de Comunicação 
Direção 

Diretora Técnica 
 

4.7 - Código de Conduta dos colaboradores 

-  O colaborador que apresentar alguma infeção respiratória deve apresentar-se ao serviço de 

máscara (se a sua condição clínica o permitir) e realizar um teste rápido fornecido pela Instituição. 

Caso o teste seja positivo deve contactar a linha Saúde 24 e  seguir as orientações da DGS. Se for 

negativo, o colaborador deve manter a máscara enquanto permanecer no serviço. 

- Os colaboradores da Equipa Educativa devem possuir calçado para uso exclusivo na Instituição; 

- Os colaboradores devem cumprir os procedimentos definidos para o seu setor; 

- Conhecer e respeitar as regras de higiene e de etiqueta respiratória; 

- Saber identificar um caso suspeito; 

- Conhecer e aplicar os procedimentos perante um caso suspeito; 

- Seguir os conselhos da Direcção-Geral da Saúde para sua proteção e dos outros; 

- Utilizar máscara sempre que se justifique. 
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5 - Encarregados de Educação 

5.1 - Procedimentos - Pais/Encarregados de Educação 

- Chegada à Instituição: 

✓ Os objetos pessoais ( cadeiras, ovinho, carrinhos) não devem entrar na Instituição; 

✓ Desinfetar as mãos; 

✓ Utilizar máscara se apresentar sintomas de doença; 

- Receção das crianças: 

✓ A receção é feita pela educadora /AAE na sala ou na sala de acolhimento de acordo com o 

horário estabelecido. 

- Material necessário: 

✓ Mochila de material lavável  com garrafa/biberão de água pequena; 

✓ Uma muda de roupa completa; 

✓ Chucha com porta-chucha. 

5.2 - Código de Conduta 

- Se a criança apresentar algum sintoma de doença ( febre, diarreia) não deverá vir para a creche, 

devendo o encarregado de educação comunicar a situação logo que possível ao Centro Infantil.  

- Deve conhecer e respeitar os procedimentos definidos pelo Centro Infantil no âmbito da prevenção 

do risco e da saúde. 

- Deve comunicar os constrangimentos sentidos, privilegiando a via eletrónica. 

6 - Fornecedores de produtos alimentares e de produtos de limpeza 

As encomendas dos produtos de limpeza e higiene assim como os géneros alimentícios, é feita pelos 

meios informáticos disponíveis: e-mail, chamadas telefónicas, ou de forma presencial caso se revele 

necessário. 

Os distribuidores utilizam o portão existente no espaço exterior 6 para a descarga de produtos 

alimentares e de limpeza e higiene, com corredor direto à despensa e salas de armazenamento. 

Será privilegiada a via digital para fins de faturação e pagamentos. 

7 - Contactos 

Os coordenadores do plano possuem uma lista de contactos de todos os funcionários, promovendo 

uma boa rede de comunicação interna, para dirigir a equipa operativa e proceder às substituições e 

ajustes necessários. 

Na rede de comunicação externa estão os contactos de todas as entidades de emergência. 
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Rede de Comunicação Externa Contactos 

Linha Saúde 24 Telefone: 808 24 24 24 

Centro de Saúde Telefone: 284 313 420 

Instituto Nacional de Emergência Médica Telefone: 112 

Bombeiros Voluntários de Beja Telefone: 284 311 660 

Polícia de Segurança Pública de Beja Telefone: 284 322 022 

Hospital José Joaquim Fernandes, Beja Telefone: 284 310 200 

Contactos de emergência dos encarregados de educação  

Encontram-se na Secretaria todos os contactos dos encarregados de educação, organizados por salas. 

Em cada sala existem os contactos referentes à mesma.  
 

Lista de contactos dos colaboradores 

Existe uma lista de contactos de colaboradores na Secretaria, Diretora Técnica e na Direção, por 

forma a agilizar contactos tendo em vista substituições, ajustes de horário, ou contacto com caso 

suspeito. 

8 - Situação de encerramento 

A decisão de encerramento da Instituição é da responsabilidade das Autoridades de Saúde, em 

resposta a possíveis, e nada desejados, casos de contágios/surto que possam existir na Instituição. 

Numa situação de encerramento os colaboradores  procedem à limpeza e desinfeção de toda a área. 

Numa eventual situação de encerramento do CICST, os pais e/ou encarregados de educação serão 

informados, pelas vias abaixo definidas, sobre as causas do encerramento e as medidas de vigilância 

recomendadas pela DGS. 

9 - Plano de Comunicação  

O Plano de Contingência, a cada atualização, será divulgado internamente a todos os colaboradores 

do CICST, permanecendo disponível para consulta na Secretaria. Também será divulgado no sítio 

oficial na Internet. 

10 - Avaliação 

O plano será avaliado/reformulado sempre que se justifique. 

 

 



Plano de Contingência da creche  

11 
Centro Infantil Coronel Sousa Tavares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


