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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. Aos Pais/Encarregados de Educação 

apelamos que, caso os alunos apresentem febre e/ou outros sintomas gripais, permaneçam 

na sua residência. 

 

 

O Diretor 

José Alexandre Rodrigues 
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   INTRODUÇÃO                                                                                                                                                    

 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV2). A 

doença manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, 

tosse e dificuldade respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os quais, 

odinofagia (dor de garganta), dores musculares generalizadas, perda transitória do paladar ou do 

olfato, diarreia, dor no peito e dor de cabeça, entre outros. A pessoa infetada pode não 

apresentar sinais ou sintomas (assintomática). As crianças e jovens diagnosticados com COVID-19 

têm habitualmente uma manifestação ligeira da doença, com menor risco de complicações e 

hospitalização. Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente 

através de:  

• Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa 

infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de 

pessoas que estão próximas.  

• Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com 

SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.  

Existem ainda estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente infetados 

em espaços fechados.  

Atualmente, estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido desde a 

exposição ao vírus até ao aparecimento de sintomas) seja entre 1 e 14 dias. A transmissão de 

SARS-CoV-2 pode ocorrer cerca de dois dias antes da manifestação de sintomas. 

 

Referencial para as escolas/2020 

SNS/DGS 

 

            Neste contexto, compete aos estabelecimentos de ensino estabelecer um plano de atuação 

célere e coordenado expresso no respetivo Plano de Contingência. 

 

 

    EQUIPA DIRETIVA       

 

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

1ºCEB e Marco Rodrigues e Carla Lopes nos 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 
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docentes Luísa Leitão e Celeste Alves. 

2º e 3º CEB – Augusto Prata, Paula Vinha, Henrique Almas e  João Ministro. 

 

    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 uma 

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 Básica D. Duarte – A definir pela equipa diretiva (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       

 

 Entrada e saída de pessoal docente, não docente e visitantes por um circuito diferente;

 Entrada e saída separada dos alunos dos 2º e 3º ciclos de acordo com a sinalização indicada;

 Cumprimento das indicações de circulação (marcadas no chão), da distância de segurança e 

dos circuitos de acesso a cada pavilhão; a circulação deve efetuar-se em fila e pela direita

 Uso obrigatório de máscara em todos os espaços – serão fornecidas aos alunos três máscaras 

reutilizáveis (vinte e cinco lavagens); em caso de esquecimento, será fornecida uma máscara 

descartável e o nome do aluno ficará registado e este deverá proceder ao seu pagamento;

 Desinfeção das mãos à entrada da escola controlada por assistentes operacionais;

 Acesso aos pavilhões e às respetivas salas de aula em fila e pelo percurso marcado, 
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mantendo a distância de segurança,

 Proibição de trazer bolas e outros objetos não essenciais;

 Reforço das medidas de limpeza (desinfeção durante os intervalos e ao longo do dia de 

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

 Limpeza da sala sempre que haja mudança de turma;

 Arejamento de espaços/salas hora a hora e /ou em todos os intervalos das atividades letivas. 

Solicita-se aos docentes que deixem as janelas abertas antes de sair, durante os intervalos;

 Cumprimento escrupuloso de horários de modo a minimizar a agitação à entrada dos 

pavilhões; 

 Colocação de dispositivos com solução de base alcoólica na entrada dos diferentes 

pavilhões e em cada sala /piso;

 Fornecimento de toalhetes desinfetantes para higienização dos teclados dos computadores, 

secretária dos docentes e dos apagadores dos quadros (solicitar junto do assistente 

operacional);

 Desinfeção dos teclados dos computadores da sala destinada à disciplina de TIC;

 Responsabilização dos alunos pela segurança de bens (não devem trazer valores) e 

manutenção da higiene da sala da respetiva turma, onde podem permanecer durante os 

intervalos – responsabilização o delegado e subdelegado de turma; 

 Desinfeção dos espaços do pavilhão gimnodesportivo e dos materiais utilizados na aula de 

Educação Física após cada aula; por regra, os balneários apenas serão utilizados para 

equipar e desequipar – regras definidas pelos professores de Educação Física; 

 Acesso condicionado à secretaria, PBX, papelaria, quiosque de senhas e biblioteca – seguir os 

percursos marcados e manter a distância de segurança; a entrada e saída da biblioteca é feita 

de acordo com a sinalização e sujeita a limite de lotação de acordo com o espaço disponível 

em cada estabelecimento;

 Colocação de dispositivos com solução de base alcoólica na entrada da sala de isolamento de 

cada estabelecimento, que estará devidamente sinalizada

 Estabelecimento de um plano de desenvolvimento das aprendizagens dos alunos (Despacho 

Normativo 8553-A/2020, de 04/09);

 Elaboração de listas com o nome, data de nascimento, doenças crónicas, eventual 

medicação, indicação do que podem tomar para baixar a febre e contactos dos alunos (por 

turma), pessoal docente e não docente para ser colocada na sala de isolamento;

 Sinalização de profissionais de risco acrescido: grávidas; doenças crónicas (asmáticos, 

cardiovasculares, imunossuprimidos); obesos IMC ≥40 (contactar elemento responsável da 
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equipa operativa, se assim entenderem);

 Acesso condicionado ao bar – o bar apenas deverá ser utilizado por alunos que não tenham 

tomado o pequeno-almoço; os alimentos serão fornecidos em sacos de papel, segundo 

ementas previamente definidas; o bar apenas estará aberto durante os intervalos;

 Acesso condicionado ao encaminhamento de alunos para o Gabinete de Apoio ao Aluno 

(GAA) da escola sede, que só deve ser efetuado em caso de indisciplina;

 Acesso condicionado ao refeitório sujeito a limite de lotação de acordo o espaço disponível 

em cada estabelecimento – cada turma apenas acede ao refeitório, pelo percurso marcado, 

de acordo com o horário definido (que estará afixado nos diferentes pavilhões) e deverão 

sentar-se juntos (observando a distância de segurança); a higienização das mãos é feita à 

entrada do refeitório; a saída efetua-se para o exterior pela porta lateral (nos 

estabelecimentos onde tal for possível);

 Aconselha-se, sempre que possível, que as refeições sejam tomadas em casa

 Não há lugar à utilização de cacifos; os alunos devem transportar sempre os respetivos 

materiais, evitando pousá-los quer no chão, quer no espaço exterior dos pavilhões; 

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

nomeadamente, as medidas de prevenção diária:

 Distanciamento entre pessoas; 

 Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem/ desinfeção frequente das mãos (lavar as 

mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 segundos) e 

etiqueta respiratória (usar lenços de papel - utilização única - para se assoar, deitar os 

lenços usados num caixote do lixo e lavar/desinfetar as mãos de seguida, tossir ou 

espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos, e evitar tocar nos 

olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções 

respiratórias); 

 Utilização de equipamentos de proteção individual, por exemplo, máscaras e 

viseiras; 

 Higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos espaços;  

 Automonitorização de sintomas, não se deslocando para a escola pessoas com 

sintomas que possam indiciar infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19). 

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

imediato um elemento da Equipa Diretiva e/ou consultado o “Referencial Escolas – Controlo 

da transmissão de COVID-19 em contexto escolar” – SNS/DGS, de 4 de setembro de 2020;



6  

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

232 414 665 / 232 410 430. 

 

 

 

MEDIDAS DE ÂMBITO ESPECÍFICO 

 

 

 

             

 

 

 

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; 

Definição 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 sujeito, 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  

   Pré-Escolar e 1ºCEB 
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compatíveis com a definição de caso suspeito, deve ser contactado de imediato o 

respetivo Encarregado de Educação (E.E.) e este deve dirigir-se, de imediato, ao 

estabelecimento em causa. O contacto é estabelecido pela educadora/ professor 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,e baixar a febre (ingestão de água e utilização do antipirético indicado pelo E. 

E.), seguindo os restantes passos respeitantes ao “Procedimentos em situação de caso 

suspeito”. 

 

 

 

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. 

Definição de uma sala de isolamento, destinada a 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 elemento da 

comunidade escolar, 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. 

   Escola Sede e Escola D. Duarte - 2º e 3º CEB 
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O isolamento do pessoal docente e/ou não docente deve ser comunicado 

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

de substituição existente para o efeito. 

 

    No caso de um 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 e procede ao arejamento da sala. 

O encarregado de educação (E.E.) do aluno é contactado de imediato pelo funcionário 

do telefone e deve dirigir-se  ao estabelecimento em causa. 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.). 

 

          PROCEDIMENTOS EM SITUAÇÃO DE CASO SUSPEITO 

 

 

 

      Perante a identificação de um caso suspeito no estabelecimento, devem ser tomados os seguintes passos: 

 

Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar 

 Referencial para as escolas/2020 

SNS/DGS 

Escolas do Agrupamento – Pré, 1º, 2º e 3º CEB 
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PLANO DE CONTINGÊNCIA – COVID-19 

 

   Processo de Alerta (passos 1, 2, 3 e 4)  

 

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 o facto ao assistente operacional/docente mais próximo. 

2. O assistente operacional/docente solicita a presença do elemento da equipa operativa. 

2.1. O caso suspeito de COVID-19 quando se trate de um menor, é 

acompanhado por um adulto, para a área de isolamento, através de circuitos próprios, 

definidos previamente, que deverão estar visualmente assinalados. Sempre que se trate 

de um adulto, dirige-se sozinho para a área de isolamento. Na área de isolamento deve 

constar o fluxo de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar 

(Anexo 3 do “Referencial para as escolas/2020 - SNS/DGS). 

3. Caso se trate de um menor de idade, é contactado de imediato o E.E., de modo a informá-lo 

sobre o estado de saúde do menor. O E.E. deve dirigir-se ao estabelecimento em causa, 

preferencialmente em veículo próprio.  

4. Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um adulto, contacta 

o SNS 24 (808 24 24 24) ou outras linhas criadas para o efeito e segue as indicações que lhe 

forem dadas. O diretor ou o elemento da equipa operativa do estabelecimento pode realizar 

o contacto telefónico na impossibilidade de o E.E. se deslocar e se tiver autorização prévia do 

mesmo. 

 

   Elemento da Equipa Operativa 

 

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

isolamento. Nos espaços do pré-escolar e do 1º ciclo utiliza o telefone do respetivo 

estabelecimento. 

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

3. Higieniza as mãos. 

4. Coloca luvas descartáveis e máscara cirúrgica. 
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5. O elemento da comunidade escolar com sintomas/caso suspeito higieniza as 

mãos e coloca a máscara. 

6. Contacta o E.E do aluno e solicita a sua presença. O E.E. do aluno contacta o SNS 

e age segundo as orientações fornecidas. 

No caso de se tratar de um adulto, este contacta o SNS e age segundo as 

orientações fornecidas. 

6.1.  Se o E.E. não se puder deslocar a estabelecimento em causa, o elemento da 

equipa operativa contacta o SNS, desde que tenha autorização prévia do E.E., e 

age segundo as orientações fornecidas. 

7. Coloca o termómetro e regista a temperatura. 

8. Preenche a folha de ocorrências - identificação e registo de temperatura. Em caso de 

necessidade fornece antipirético (indicação do E.E.) e água. 

 

 

   Procedimentos na sequência da triagem telefónica  

               

              Na sequência da triagem telefónica:  

• Se o caso não for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou 

outras linhas), a pessoa segue o procedimento normal da escola, de acordo com o quadro 

clínico apresentado. Terminam os procedimentos constantes no Plano de Contingência 

para COVID-19 e não se aplica o restante “Fluxograma de atuação perante um caso 

suspeito de COVID-19 em contexto escolar”.  

O caso fica encerrado para COVID- 19, sendo aplicados os procedimentos habituais de 

limpeza, desinfeção (Orientação nº 014/2029/DGS) e acondicionamento de resíduos, e 

são desativadas as medidas do plano de contingência. 

• Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou 

outras linhas) será encaminhado de uma das seguintes formas:  

    - Autocuidado: isolamento em casa; 

    - Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados de Saúde Primários;  

    - Avaliação Clínica em Serviço de Urgência. 
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  Procedimentos em situação de caso suspeito validado pelas entidades de saúde  

  (passos 5, 6, 7 e 8) 

 

1. Após o encaminhamento indicado pelo SNS, o Diretor contacta de imediato a Autoridade 

de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, a informar da situação, e o delegado 

regional de educação da respetiva área de circunscrição sobre a existência do caso 

suspeito validado. 

2. A Autoridade de Saúde Local faz a gestão do caso suspeito, procede à investigação 

epidemiológica e implementa as devidas medidas. 

De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local informa os 

contactos de alto e de baixo risco e o estabelecimento de educação ou ensino, sobre 

quais as medidas individuais e coletivas a implementar, nomeadamente:  

• Isolamento de contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo o 

estabelecimento de educação ou ensino;  

• Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços utilizados pelo caso 

suspeito, bem como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS);  

• Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois sacos de 

plástico, resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho 

e colocação dos mesmos em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua 

produção (nunca em ecopontos). 

3.  Compete ao estabelecimento: 

 Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da sala 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); 

 Acondicionar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura 

de 50 ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), é colocado, 

após 24 horas da sua produção, nos contentores de resíduos coletivos (nunca em 

ecopontos). 

 Informar a comunidade escolar e garantir o cumprimento das medidas propostas. 
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 A sala de isolamento deve ficar interditada at à validação da descontaminação 

(limpeza, desinfeção e acondicionamento de resíduos) pela Autoridade de Saúde Local. 

Esta interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde. 

 

 

   Procedimento de vigilância de contactos próximos  

 

1. Deverão ser ativados os procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos, 

relativamente ao início de sintomatologia.  

2. Todos os elementos que contactaram com o caso suspeito deverão ser avisados pelos 

respetivos elementos da equipa diretiva e devem: 

 

 

      Perante a identificação de um caso confirmado FORA do estabelecimento, devem ser  
      seguidos os seguintes passos: 

 

 
Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar 

 Referencial para as escolas/2020 

SNS/DGS 
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De referir que: 

 A automonitorização 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 iniciar-se os 

“Procedimentos num Caso Suspeito”; 

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

o SNS 24 e seguir as suas instruções. Não se desloque para o estabelecimento. 

 Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a 

situação fica encerrada para COVID-19. 

 Perante um caso com teste laboratorial (rRT-PCR) positivo para COVID-19, a 

pessoa deve permanecer em isolamento até cumprir com os critérios de cura 

documentada (Norma nº. 004/2020 da DGS).  

 Apenas após a determinação de cura e indicação da Autoridade de Saúde Local, 

a pessoa pode regressar ao estabelecimento de educação ou ensino. 

 

 

Abraveses, 14 de setembro de 2020 

 

 

 

O Diretor 

José Alexandre Ramos Rodrigues 


