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PLANO DE CONTINGÊNCIA  

INFEÇÃO por SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 

 

Minimizar o impacto de uma eventual incidência de SARS-COV-2 (COVID-19) na 

comunidade educativa das escolas do Agrupamento é o principal objetivo do plano de 

contingência aqui estabelecido. Está desenvolvido para enfrentar, de modo adequado, as 

possíveis consequências, em estreita articulação com as famílias, os serviços de saúde e outras 

estruturas pertinentes da comunidade. 

 

O plano contempla um conjunto de ações de natureza preventiva, ou em caso de contágio, 

de monitorização e acompanhamento dos infetados.  

 

Apelo à compreensão e colaboração de todos os membros da comunidade educativa para o 

período conturbado que se avizinha. Apelo, ainda, à aplicação e cumprimento das normas de 

higiene de forma a evitar a propagação do vírus, e aos Pais/Encarregados de Educação para a 

permanência nas suas residências dos alunos que apresentem febre e/ou outros sintomas 

gripais.  

         O Diretor 

        José Alexandre Rodrigues 

        

 

 

EQUIPA DIRETIVA 

 

A coordenação global do Plano é assumida pelos professores Alfredo Pinto no Pré-Escolar e 

1ºCEB e Marco Rodrigues e Leonor Dias no 2º e 3ºCEB. A Coordenação 

específica/operacionalização do Plano contará com a seguinte equipa: 

Pré-Escolar e 1ºCEB – Os docentes Coordenadores/Responsáveis de estabelecimento e as 

docentes Luísa Leitão e Celeste Alves.  

2º e 3º CEB – Augusto Prata; Paula Vinha; Henrique Almas; João Ministro; e Júlia Nery. 
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EQUIPA OPERATIVA 

 

Estes elementos acompanham os alunos com sintomas na sala de isolamento de acordo 

com o definido. 

A equipa diretiva define um plano semanal de cobertura de todo o horário e 

funcionamento do respetivo estabelecimento de ensino. Neste plano constarão os elementos 

da equipa operativa (preferencialmente, assistentes operacionais) para que pelo menos 1 

pessoa esteja sempre disponível para acompanhamento na sala de isolamento. 

Pré-Escolar e 1ºCEB – A definir pelos Coordenadores/Responsáveis de estabelecimento  

2º e 3º CEB 

Escola sede – Alexandrina Teixeira, Mónica Martins e Isabel Marinha. 

Escola D. Duarte – A definir pelo Augusto Prata, Paula Vinha e João Ministro. 

Todos os elementos estarão contactáveis e em articulação com a Unidade de Saúde 

Pública/ Delegado de Saúde. A equipa reúne semanalmente para acompanhamento da 

situação, ou sempre que se justifique. 

Durante o tempo que se considere pertinente, estará contactável na escola sede um 

elemento da equipa diretiva. 

 

 

MEDIDAS DE ÂMBITO GERAL 

 

 Cumprimento de regras de higiene; lavagem/desinfecção frequente das mãos; 

 Reforço das medidas de limpeza (desinfecção no final do dia de espaços e material; 

limpeza de corrimões várias vezes ao dia, limpeza de teclados,…); 

 Arejamento de espaços/salas (hora a hora – pré-escolar) e /ou em todos os intervalos 

das atividades letivas. Solicita-se aos Professores que deixem as janelas abertas antes 

de sair, durante os intervalos; 

 Colocação de dispositivos com solução de base alcoólica na sala de isolamento; 

 Estabelecimento de medidas pedagógicas de apoio aos alunos do 1º, 2º e 3º CEB 

retidos nas residências – a definir pelo Professor Titular de Turma no 1º CEB e pelo 

Professor da disciplina, em articulação com o Conselho de Turma, no 2º e 3º CEB; 

 Identificação de todos os alunos com doenças crónicas; indicação do que podem tomar 

para baixar a febre;  

 O encerramento da escola só deverá ser efetuado, após se terem esgotado todas as 

possibilidades de funcionamento e de acordo com o parecer do Delegado de Saúde 

e/ou médico de Saúde Pública e/ou indicação superior da tutela; 
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 Sinalização de profissionais de risco acrescido: grávidas; doenças crónicas (asmáticos, 

cardiovasculares, imunossuprimidos); obesos IMC ≥40 (contactar elemento 

responsável da equipa operativa, se assim entenderem); 

 Promover junto dos elementos da comunidade escolar as recomendações da DGS, 

nomeadamente, as medidas de prevenção diária: 

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

pelo menos 20 segundos; 

 Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de 

banho e sempre que as mãos estejam sujas; 

 Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar; 

 Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida; 

 Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos; 

 Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas 

com secreções respiratórias. 

 Para a resolução de qualquer situação, não prevista neste Plano, deve ser contactado 

de imediato um elemento da Equipa Diretiva; 

 A linha telefónica disponível para contacto com a equipa diretiva é o da escola sede: 

232 414 665. 

 

MEDIDAS DE ÂMBITO ESPECÍFICO 

 

DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO 

 

A definição seguidamente apresentada é baseada na informação disponível, à data, no Centro 

Europeu de Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis (ECDC). 
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Pré-Escolar e 1ºCEB 

 

 Os Coordenadores/Responsáveis de cada estabelecimento coordenam a execução das 

medidas estabelecidas. 

 As crianças com febre e/ou outros sintomas gripais não podem frequentar o jardim-de-

infância/ a escola. 

 As crianças não podem levar brinquedos para o jardim-de-infância/ a escola. 

 Indicação de um espaço e/ou sala para isolar os elementos da comunidade escolar 

com Sintomas/Caso Suspeito.  

 A área de “isolamento” deve, preferencialmente, ter ventilação natural, ou sistema de 

ventilação mecânica, e possuir revestimentos lisos e laváveis (ex. não deve possuir 

tapetes, alcatifa ou cortinados). Esta área deverá, preferencialmente, estar equipada 

com: telefone; cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do trabalhador, 

enquanto aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM); kit com 

água e alguns alimentos não perecíveis; contentor de resíduos (com abertura não 

manual e saco de plástico); solução antisséptica de base alcoólica - SABA; toalhetes de 

papel; máscara(s) cirúrgica(s); luvas descartáveis; termómetro. Nesta área, ou próxima 

desta, deve existir uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente 

doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva dos elementos da 

comunidade escolar com Sintomas/Caso Suspeito. 

 O isolamento do pessoal docente e/ou não docente deve ser comunicado 

imediatamente à equipa diretiva e à direção. 

 Em caso da criança apresentar sinais e sintomas e ligação epidemiológica 

compatíveis com a definição de caso suspeito, deve ser contactado de imediato o 

respetivo Encarregado de Educação (E.E.). O contacto é estabelecido pela professora 

e/ ou assistente operacional. A criança deve ser isolada, permanecendo no espaço 

identificado com a assistente operacional (em caso de doença crónica da assistente 

fica a educadora/ professor), utilizar máscara e luvas e em caso de necessidade 

urgente baixar a febre (ingestão de água e utilização do antipirético indicado pelo E. 

E.). 
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Escola Sede e Escola D. Duarte - 2º, 3º CEB 

 

 Os alunos com febre e/ou outros sintomas gripais não podem frequentar a escola. 

 Estabelecimento de um plano de funcionamento dos serviços administrativos de modo 

a assegurar sempre os serviços mínimos. 

 Sala de isolamento: sala destinada para isolar os elementos da comunidade escolar 

com Sintomas/Caso Suspeito: 

 Escola sede: Balneários Exteriores. 

 Escola Básica D. Duarte: sala de Multiusos Pequena. 

 A área de “isolamento” deve, preferencialmente, ter ventilação natural, ou sistema de 

ventilação mecânica, e possuir revestimentos lisos e laváveis (ex. não deve possuir 

tapetes, alcatifa ou cortinados). Esta área deverá, preferencialmente, estar equipada 

com: telefone; cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do trabalhador, 

enquanto aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM); kit com 

água e alguns alimentos não perecíveis; contentor de resíduos (com abertura não 

manual e saco de plástico); solução antisséptica de base alcoólica - SABA; toalhetes de 

papel; máscara(s) cirúrgica(s); luvas descartáveis; termómetro. Nesta área, ou próxima 

desta, deve existir uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente 

doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva dos elementos da 

comunidade escolar com Sintomas/Caso Suspeito. 

 Os elementos da comunidade escolar com Sintomas/Caso Suspeito devem permanecer 

na Sala de Isolamento. 

 O isolamento do pessoal docente e/ou não docente deve ser comunicado 

imediatamente à equipa diretiva e à direção, que procederá de acordo com o plano de 

substituição existente para o efeito. 

 Em caso do aluno apresentar sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis 

com a definição de caso suspeito, o professor solicita a presença de um assistente 

operacional do pavilhão para o acompanhar. Procede ao arejamento da sala. O E.E. do 

aluno é contatado de imediato pelo funcionário do telefone. O aluno permanece na 

Sala de Isolamento com um elemento da equipa operativa; utiliza máscara e, em caso 

de necessidade, é-lhe baixada a febre (ingestão de água e utilização de antipirético 

indicado pelo E. E.). 
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Escolas do Agrupamento – Pré, 1º, 2º e 3º CEB 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA - COVID-19 

 

PROCEDIMENTOS EM SITUAÇÃO DE CASO SUSPEITO 
 

Processo de Alerta 

1. O elemento da comunidade escolar que identifique outro, com 

sintomas e ligação epidemiológica (compatíveis com a definição de 

caso suspeito de COVID-19), comunica imediatamente para o 

assistente operacional/docente mais próximo. 

2. O Assistente Operacional/Docente chama elemento da Equipa 

Operativa. 

3. O E.E. do aluno com sintomas é contactado de imediato. 

 

Elemento da Equipa Operativa 

1. Nas escolas dos 2º e 3º CEB, leva o telemóvel do PBX consigo para 

a sala de isolamento. 

2. Acompanha o caso suspeito para a sala de isolamento. 

3. Higieniza as mãos. 

4. Coloca luvas descartáveis e máscara cirúrgica. 

5. O elemento da comunidade escolar coloca a máscara a si próprio 

(higienizar as mãos antes de colocar e após remover a máscara). 

6. Contacta a Linha de Saúde 24 – 808 24 24 24 e age segundo as 

orientações fornecidas. 

7. Colocação do termómetro /Retira a febre. 

8. Preenchimento da folha de ocorrências - Identificação e regista a 

febre. Em caso de necessidade fornece antipirético (indicação do 

E.E.) e água. 
9.  
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PROCEDIMENTOS EM SITUAÇÃO DE CASO SUSPEITO VALIDADO  

PELAS ENTIDADES DE SAÚDE 
 

Procedimentos 

1. O Diretor informa de imediato o delegado regional de educação da 

respetiva área de circunscrição sobre a existência do caso suspeito 

validado. 

2. A Autoridade de Saúde Local informa dos resultados dos testes 

laboratoriais e: 

 Se o caso for não confirmado: este fica encerrado para COVID-

19, sendo aplicados os procedimentos habituais de limpeza e 

desinfeção. Nesta situação são desativadas as medidas do 

plano de contingência; 

 Se o caso for confirmado: a área de “isolamento” deve ficar 

interditada até à validação da descontaminação (limpeza e 

desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só 

poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde. 

3. Na situação de caso confirmado, a escola deve: 

 Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da 

área de “isolamento”; 

 Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies 

frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo doente 

confirmado, com maior probabilidade de estarem 

contaminadas; 

 Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se 

encontrava o doente confirmado (incluindo materiais e 

equipamentos utilizados por este); 

 Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico 

(com espessura de 50 ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. 

com abraçadeira), deve ser segregado e enviado para operador 

licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco 

biológico. 
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Procedimento de vigilância de contactos próximos 

4. Deverão ser ativados os procedimentos de vigilância ativa dos 

contactos próximos, relativamente ao início de sintomatologia. 

5. Todos os elementos que contactaram com o caso suspeito deverão 

ser avisados pelos respetivos elementos da equipa diretiva e 

devem: 

 

 

De referir que:  

 A auto monitorização diária, feita pelo próprio, visa a avaliação da 

febre (medir a temperatura corporal duas vezes por dia e registar 

o valor e a hora de medição) e a verificação de tosse ou 

dificuldade em respirar;  

 Se se verificarem sintomas da COVID-19 e estiver na escola, 

devem-se iniciar os “Procedimentos num Caso Suspeito”;  

 Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última 

exposição, a situação fica encerrada para COVID-19.  

 

 

Abraveses, 06 de março de 2020 

O Diretor 

 

José Alexandre Ramos Rodrigues 


