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1. ENQUADRAMENTO 

O Plano de Contingência do Agrupamento permite que a Escola se prepare para enfrentar, de modo 

adequado, e perante diferentes cenários de absentismo as possíveis consequências de infeção por 

um novo Coronavírus (COVID-19), de acordo com as orientações da DGS, em estreita articulação com 

as famílias, os serviços de saúde e outras estruturas da comunidade educativa.  

A aplicação das medidas previstas no plano de contingência não prejudica a aplicação das 

recomendações e informações emitidas e a emitir pela DGS. 

 
1.1 O que é o Coronavírus (COVID-19) 

 
Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o COVID-19. 

Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser semelhantes a 

uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia. 

1.2 Principais sintomas 

Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo: 

 febre 

 tosse 

 falta de ar (dificuldade respiratória) 

 cansaço 

 

1.3 Transmissão infeciosa 

Considera-se que o COVID-19 pode transmitir-se: 

− Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

− Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

− Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron). 

 

1.4 Período de incubação 

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 dias, segundo as 

últimas informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. Como medida de precaução, a 

vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição 

a caso confirmado. 

As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta (via 

aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados). 

 

 

https://www.sns24.gov.pt/tema/sintomas/febre/
https://www.sns24.gov.pt/avaliar-sintomas/
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1.5 Recomendações 

 
As recomendações instituídas pelo Agrupamento têm em conta as vias de transmissão direta (via 

aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados). 

Para evitar a transmissão do vírus, todas as pessoas devem tomar as seguintes precauções: 

• 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. 

 

2. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO 

De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente como critérios clínicos infeção 

respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória), associados a critérios 

epidemiológicos. 

2.1 Procedimento em caso suspeito 

Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais e sintomas 

de COVID-19, informa a direção da escola (preferencialmente por via telefónica) e, caso se encontre 

na escola, dirige-se para a área de “isolamento”, definida no plano de contingência. Já na área de 

“isolamento” contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24). Nas situações necessárias o responsável 

acompanha o aluno até à área de “isolamento”. 

Quem acompanhe o aluno, docente ou trabalhador não docente com sintomas, deve cumprir as 

precauções básicas de controlo de infeção, quanto à higiene das mãos. 

O profissional de saúde do SNS 24 questiona o doente (ou acompanhante) quanto a sinais e sintomas 

e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. 

 
Após avaliação, o SNS 24 informa o seguinte: 

- Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à situação 

clínica; 
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- Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao Médico (LAM), 

da DGS, para validação da suspeição.  

   2.2 Regresso de deslocações ao estrangeiro 

Não tendo sido decretada pela DGS, até ao presente momento, qualquer restrição a deslocações 

ao estrangeiro, recomenda-se a devida ponderação relativamente à conveniência dessas 

deslocações, principalmente para países ou zonas em que a propagação do vírus se mostra mais 

ativa, identificados pelas Autoridades de Saúde. 

Os docentes, alunos e demais acompanhantes que tenham regressado ou que tenham estado em 

contacto próximo e direto com quem tenha regressado de país ou zona de risco para a infeção 

pelo COVID-19, identificados pela DGS, devem, nos 14 dias subsequentes, monitorizar o seu estado 

de saúde, medindo a temperatura corporal duas vezes ao dia, registando os valores e estar atentos 

a tosse ou a dificuldades respiratórias. Devem ainda evitar cumprimentos sociais com contacto 

físico. 

 

3. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

O Plano de Contingência do Agrupamento permite que a Escola se prepare para enfrentar, de modo 

adequado, e perante diferentes cenários de absentismo as possíveis consequências de infeção por 

um novo Coronavírus (COVID-19), de acordo com as orientações da DGS, em estreita articulação 

com as famílias, os serviços de saúde e outras estruturas da comunidade educativa.  

  No âmbito da preparação deste Plano de Contingência, foi equacionada a eventual     

ocorrência das seguintes situações: 

a) Redução ou suspensão do período de atendimento, consoante o caso; 

b) Suspensão de eventos ou iniciativas públicas, realizados quer em 

locais fechados quer em locais abertos ao público 

c) Suspensão de atividades de formação presencial, dando preferência 

a formações à distância; 

d) Suspensão da aplicação de métodos de seleção que impliquem a 

presença dos candidatos, no âmbito de procedimentos concursais; 

e) Suspensão do funcionamento de bares, cantinas, refeitórios e 

utilização de outros espaços comuns. 

 

 3.1 Área de isolamento 

No âmbito da prevenção e controlo de infeção por novo Coronavírus (COVID-19), o Agrupamento 

definiu uma sala de “isolamento”, em cada estabelecimento de ensino, que visa impedir que outros 
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possam ser expostos e infetados. Tem como principal objetivo evitar a propagação da doença 

transmissível no serviço e na comunidade. 

 
 

Áreas de isolamento do Agrupamento 
 

Identificação espaço Estabelecimento Ensino 
Sala F8 Escola Sec. Augusto Cabrita 

Sala de Posto Médico - Bloco A Escola Básica Padre Abílio Mendes 

Casa de banho Bloco 2 – 1.º andar Escola EB1 n.º5 

Sala de arrumos Bloco 1 Escola EB1 n.º6 

Casa de banho Polivalente Escola EB1 n.º8 

Sala de Arrumos Jardim de Infância n.º3 

Casa de banho  Jardim de Infância Bairro das Palmeiras 

 

3.2 Kit de prevenção do AO acompanhante 
 

O kit de prevenção contém, em caixa fechada: 

 Máscaras cirúrgicas para AO acompanhante e para trabalhador/aluno suspeito 

 Luvas descartáveis para AO acompanhante e para trabalhador/aluno suspeito 

 Termómetro 

 

 

3. 3 Equipamentos a incluir na Área de Isolamento 
     
  Cada área de isolamento deve estar munida de: 

 Cadeira e mesa 

 Contentor de resíduos com abertura não manual e saco de plástico 

 Toalhetes de papel 

 Solução antisséptica de base alcoólica  

 Máscaras cirúrgicas 

 Luvas descartáveis 

 Água engarrafada 
                      _    Biscoitos embalados (Bolachas Maria) 
 

 
3.4 Informar e formar 

 
Todos os alunos, docentes e não docentes devem ser informados deste Plano de Contingência, 

   sendo esclarecidos mediante informação precisa e clara sobre as medidas de prevenção. 

Os cartazes devem ser afixados em locais de maior afluência de pessoas, tais como polivalente, sala 

de professores e corredores do piso principal de cada escola do Agrupamento. 

Toda a informação sobre o COVID-19 deverá ser mantida atualizada, de acordo com o 

disponibilizado pela DGS, Autoridade Local de Saúde e meios de comunicação oficiais. 
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3.5   Diligências a efetuar em situação de suspeita de infeção 

 Acionar o Plano de Contingência do Agrupamento 

 Confirmar a efetiva implementação do Plano de Contingência 

 

4.  PROCEDIMENTOS EM CASO SUSPEITO 

Qualquer trabalhador ou aluno com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou que 

identifique um trabalhador/aluno no Agrupamento com critérios compatíveis com a definição de caso 

suspeito, deve seguir as indicações dos pontos 4.1 ou 4.2. 

 

            4.1 Caso suspeito - trabalhador 

                     Trabalhador 

1. Avisa a Diretora, preferencialmente por telefone 

2. Dirige-se para a área de isolamento, protegendo as vias respiratórias 
 

                      Diretora 

1. Avisa o PBX da situação 

2. Regista o caso suspeito no documento Identificação de 

trabalhadores/alunos em situação de isolamento (Anexo IV) 

3. Liga para a Linha SNS 24 – 808 24 24 24 

4. Informa a família do trabalhador 

                      PBX 

1. Avisa o AO acompanhante da Lista de AO de Prevenção (Anexo III) 
 

                      AO Acompanhante 

1. Vai buscar o kit de prevenção e coloca primeiro as luvas e depois a máscara 

2. Desloca-se para a área de isolamento e fecha-se nessa sala com o trabalhador 

3. Fornece as luvas e a máscara ao trabalhador para que este coloque primeiro as 

luvas e depois a máscara 

4. O acompanhante telefona para a Linha SNS 24 808242424, para que o trabalhador 

fale com o técnico de saúde 

5. AO acompanhante e trabalhador aguardam por novas instruções na área de 

isolamento 
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4.2 Caso suspeito - aluno 

  Aluno 

1. Avisa o professor ou o AO do setor 

2. Permanece no local, protegendo as vias respiratórias 
 

Professor | Assistente Operacional 

     1. Avisa o PBX da situação 
 

PBX 

1.  Avisa a Diretora do Agrupamento, ou, em caso de ausência, o Subdiretor 

2. Avisa o AO acompanhante da Lista de AO de Prevenção (Anexo III) 

 

                           AO Acompanhante 

1. Vai buscar o kit de prevenção e coloca primeiro as luvas e depois a máscara 

2. Desloca-se para o local onde se encontra o aluno 

3. Fornece as luvas e a máscara ao aluno para que este 

coloque primeiro as luvas e depois a máscara 

4. Desloca-se para a área de isolamento e fecham-se nessa sala 

6. AO acompanhante telefona para a Linha SNS 24 – 808 24 24 24, para que o 

aluno fale com o técnico de saúde 

7. AO acompanhante e aluno aguardam por novas instruções na área de isolamento 

 

                           Diretora 

1. Regista o caso suspeito em Identificação de trabalhadores/alunos em situação de 

isolamento (Anexo IV) 

2. Liga para a Linha SNS 24 – 808 24 24 24 

3. Informa o EE do aluno 

 



 

 

Pág. 7 

5.Procedimento perante um caso suspeito validado 
 

A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua 

vez informa a Autoridade de Saúde Local. A Autoridade de Saúde Local informa o 

Agrupamento dos resultados dos testes laboratoriais, que podem indicar: 

Caso Suspeito Não Confirmado 

Este caso fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os procedimentos habituais do 

Agrupamento, incluindo de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas as medidas 

do Plano de Contingência do Agrupamento. 

Caso suspeito 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, que dará indicações de como proceder à descontaminação da área de 

isolamento. 

A Diretora informa de imediato o delegado regional de educação da respetiva área de 

circunscrição sobre a existência do caso suspeito validado. 

 

Neste caso, o Agrupamento 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 posto de trabalho do 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. 

 A Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o médico do 

trabalho, comunica à DGS informações sobre as medidas implementadas no 

Agrupamento, e sobre o estado de saúde dos contactos próximos do doente. 
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6. PROCEDIMENTOS DE VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS 

 

Considera-se “contacto próximo” um trabalhador que não apresenta sintomas no 

momento, mas que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-

19. O tipo de exposição do contacto próximo determinará o tipo de vigilância (Anexo II). 

O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 

 

             Alto risco de exposição 

                          - Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, secção, zona até 2 metros) do caso; 

- Quem esteve face-a-face com o caso confirmado ou em espaço fechado com o mesmo; 

- Quem partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas 

ou outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com 

expetoração, sangue, gotículas respiratórias. 

                             Baixo risco de exposição (casual) 

-  Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. em 

movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções 

respiratórias através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou 

espirro); 

- Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as 

medidas de prevenção (ex. utilização adequada de meios de contenção 

respiratória; etiqueta respiratória; higiene das mãos). 

 

Perante um Caso Confirmado por COVID-19, além do referido anteriormente, deverão ser 

ativados os procedimentos, relativamente ao início de sintomatologia. Para efeitos de 

gestão dos contactos a Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o 

Agrupamento, deve: 

               - Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais); 

 Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, 

informar, aconselhar e referenciar, se necessário). O período de incubação 

estimado da COVID-19 é de 2 a 12 dias. Como medida de precaução, a vigilância 

ativa dos contatos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última 

exposição a caso confirmado. 
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Anexo II-  Definição de caso suspeito 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo III-  Lista de AO de prevenção 

 

Lista de Assistentes Operacionais de prevenção 

 

Escola Secundária Augusto Cabrita 

Horário Assistente Operacional 

08:00- 13:30 Ausenda Rodrigues 

13:30- 19:00 Luísa Daniel 

 

 

Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos Padre Abílio Mendes 

Horário Assistente Operacional 

08:00- 13:30 Paula Valente 

13:30- 19:00 Florbela Gomes 

 

 

EB1 N.º5 

Horário Assistente Operacional 

08:30- 12:30 Celeste Monteiro 

12:30- 17:30 Luciana Carmo 

 

 

EB1 N.º6 

Horário Assistente Operacional 

08:30- 12:30 Ana Lúcia Pessoa 

12:30- 17:30 Ana Rodrigues 

 

 

EB1 N.º8 

Horário Assistente Operacional 

08:30- 12:30 Ana Caeiro 

12:30- 17:30 Noélia Vasconcelos 

 



 

 

 

 

 

 

Jardim de Infância N.º 3 

Horário Assistente Operacional 

08:30- 12:30 Esmeralda Ferreira 

12:30- 17:30 Luísa Costa 

 

 

Jardim de Infância do Bairro das Palmeiras 

Horário Assistente Operacional 

08:45- 15:30 Mª José Fonseca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
ANEXO IV- Identificação de trabalhadores/alunos em situação de isolamento 
 

Identificação de trabalhadores/alunos em situação de isolamento 
 

Número do Cartão de Cidadão Nome Data de Nascimento 
(ano, mês, dia) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

                                       Data:  ____/____/____ 

 

                                              Assinatura e carimbo/selo branco da Autoridade de Saúde 

 

 


