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PLANO DE CONTINGÊNCIA   PREVENÇÃO E CONTROLO DO RISCO DE CONTÁGIO 

POR CORONAVÍRUS -COVID-19 

INTRODUÇÃO  

O presente Plano de Contingência define os procedimentos a adotar no âmbito da 

infeção pelo novo Coronavírus Covid-19, de acordo com o Referencial Escolas – 

Controlo da transmissão de COVID-19 em contexto escolar emanada pela Direção 

Geral de Saúde e as Orientações Ano letivo 2020/2021, de 3 de julho de 2020. 

Este documento apresenta, de uma forma simplificada, informação sobre a COVID-

19, bem como as medidas a implementar por diferentes atores da comunidade 

educativa. O objetivo é servir como referencial de atuação para a prevenção e 

controlo da transmissão de SARS-CoV-2 no que respeita à gestão de casos, contactos 

e surtos de COVID-19 em contexto escolar.  

O plano de contingência prevê a preparação e adequação de respostas e 

procedimentos a adotar por parte da escola para minimizar os riscos de contágio, 

proteger a saúde dos alunos, docentes, profissionais não docentes e visitantes, 

assegurando a continuidade das atividades e dos serviços, diminuindo os impactos 

negativos que possam vir a ocorrer. 

 

O QUE É A COVID-19? 

 

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.  
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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. 

 

QUAIS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO? 

Para minimizar o risco de infeção por SARS-CoV-2, é fundamental adotar medidas de 

prevenção e controlo da transmissão da COVID-19.  

A definição destas medidas, deve considerar que o vírus se transmite de pessoa para 

pessoa, essencialmente através de gotículas que podem ser inaladas ou depositar-se 

em superfícies ou objetos em que tocamos, e, eventualmente, através de aerossóis 

potencialmente infetados em espaços fechados. Neste sentido, destacam-se as 

seguintes medidas:  

● Distanciamento entre pessoas;  

● Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos e etiqueta respiratória; 

● Utilização de equipamentos de proteção individual (por exemplo máscaras);  

● Higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos 

espaços; 

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

sintomas sugestivos de COVID-19.  
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Não havendo ainda uma vacina ou tratamento específico para esta doença, as 

medidas preventivas assumem um papel crucial no combate à COVID-19. 

 

ENSINO EM TEMPOS DE COVID-19  

Os estabelecimentos de educação ou ensino são locais de convívio e partilha, onde 

importa estabelecer medidas de saúde pública, em alinhamento com as medidas 

implementadas a nível comunitário.  

Face à evolução epidemiológica e tendo como prioridade garantir o direito à 

educação das crianças e jovens, gradualmente, os países ajustaram as suas políticas 

e medidas, reabrindo os estabelecimentos de educação ou ensino.  

O encerramento dos estabelecimentos de educação ou ensino e o confinamento, 

ainda que sejam medidas necessárias para o controlo de uma epidemia, têm impacto 

nos determinantes sociais, mentais e ambientais da saúde, que se podem refletir em 

consequências a longo prazo no bem-estar físico, psicológico e social dos alunos. 

Estas consequências tenderão também a aumentar as desigualdades sociais e de 

saúde já existentes.  

Neste contexto, importa definir estratégias que permitam o ensino presencial, dando 

prioridade à prevenção da doença e à minimização do risco de transmissão de SARS-

CoV-2, com condições de segurança e higiene nos estabelecimentos de educação ou 

ensino na retoma do ano letivo 2020/2021.  

Para tal, foi elaborada uma Orientação conjunta da Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares, da Direção Geral da Educação e da Direção-Geral da 

Saúde (Orientações Ano letivo 2020/2021, de 3 de julho de 2020), na qual consta um 

conjunto de medidas preventivas a adotar. 
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A atuação, célere e coordenada entre os diferentes agentes da comunidade 

educativa, será essencial para o controlo da transmissão em contexto escolar. Como 

tal devem ser garantidas e destacadas as seguintes estratégias:  

● Planeamento meticuloso: atualização ou elaboração de um Plano de 

Contingência no qual constem os procedimentos a adotar perante um caso 

suspeito de COVID-19, o ponto focal do plano de contingência e os fluxos de 

comunicação com os diferentes agentes da comunidade educativa (Anexo 2); 

● Reorganização do espaço escolar: os estabelecimentos de educação ou ensino 

devem ser reorganizados de forma a cumprir a legislação em vigor e as 

Orientações, no que toca às medidas de distanciamento físico, higiene das mãos, 

etiqueta respiratória, utilização de máscara, ou outras constantes nas 

Orientações conjuntas para o ano letivo 2020/2021 (Anexo 2);  

● Promoção de comportamentos preventivos: divulgação a todo o pessoal 

docente, não docente e encarregados de educação de informação sobre a 

doença, bem como sobre as medidas preventivas e a importância da mobilização 

da comunidade escolar para a sua prática; 

● Gestão adequada de casos: identificação precoce dos casos, rastreio de 

contactos e aplicação das medidas de saúde pública (Capítulo 3); 

● Comunicação fluida: estabelecimento de canais de comunicação e de 

interlocutores de referência entre os diferentes agentes da comunidade 

educativa, com especial importância para a rápida e articulada comunicação com 

a Autoridade de Saúde Local (Delegado de Saúde) /Unidade de Saúde Pública, 

aquando da identificação de um caso suspeito e/ou confirmado de COVID-19.  

 

Antecipando os diferentes cenários que podem ocorrer no contexto escolar em 

tempos de COVID-19, é essencial organizar uma resposta célere e adequada que 

permita controlar as cadeias de transmissão e evitar a ocorrência de um surto.  
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1. MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO E CONTROLO A ADOTAR PELO AGRUPAMENTO 

✔ Ativação do plano de contingência. 

✔ Divulgação do plano de contingência e das medidas de prevenção (envio por email 

a todos os profissionais e encarregados de educação; publicação na página do AE 

Vialonga), tendo em vista à capacitação da comunidade educativa para a adoção 

de comportamentos preventivos adequados. 

✔ Afixação e divulgação de cartazes e folhetos de sensibilização e informação da 

DGS para as medidas de prevenção higiene e utilização de máscaras. 

✔ Organização e marcação dos circuitos internos de entrada e saída e de circulação 

nos diferentes espaços de cada escola. Ver em anexo os circuitos e normas de 

cada escola/ Jardim-de-infância. 

✔ Os alunos que frequentam a EBS passam o cartão da escola no leitor de cartões à 

entrada mas não deverão fazê-lo à saída da escola para evitar aglomeração de 

alunos na portaria. 

✔ Todos os contactos do Encarregado de Educação com o agrupamento e 

professor/Diretor de Turma deverão ser feitos através de contacto telefónico, e-

mail. Caso o assunto tenha que ser tratado presencialmente deve ser feito apenas 

pelo encarregado de educação, mediante marcação. 

✔ Os Diretores de Turma, Professores e Educadores Titulares de Turma desenvolvem 

os programas de esclarecimento/sensibilização dos alunos com vista à 

capacitação dos alunos para a aquisição de bons hábitos de higiene. 

✔ Articulação com a Unidade de Saúde Familiar e saúde escolar. 

✔  Monitorização e avaliação regular da capacidade de assegurar os diferentes 

serviços existentes na escola. 

✔ As reuniões de professores deverão ser realizadas por via digital, sempre que 

possível. 
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HORÁRIOS  

✔ Desfasamento dos horários de entrada e saída nas turmas de pré-escolar e 

1ºciclo. 

✔ Diferenciação de turnos por ciclo na EBS 

▪ Turmas de 2º ciclo – Entrada às 8h – saída às 12.50  

Educação Física em contra-horário 

▪ Turmas de 3º ciclo – Entrada às 14h - saída às 18h45 

Educação Física e TIC/Expressão Artística em contra-horário 

▪ Secundário e PIEF – Horário nos dois turnos devido ao cumprimento do número 

de horas dos Cursos Profissionais 

✔ Durante os intervalos os alunos deverão manter o distanciamento de segurança, 

as regras de etiqueta respiratória e as medidas de higiene, designadamente a 

lavagem frequente das mãos. 

 

  SALAS DE AULA  

✔ Obrigatório o uso de máscara para alunos a partir do 5º ano, assistentes 

operacionais, assistentes técnicos, técnicos superiores e professores em todo o 

espaço escolar. 

✔ A escola disponibiliza máscaras certificadas 25 lavagens a todos os alunos para os 

quais é obrigatório a utilização, assistentes operacionais, assistentes técnicos, 

técnicos superiores e professores.  

✔ Existem doseadores de álcool gel à entrada de cada bloco. 

✔ Cada sala de aula dispõe de um doseador de álcool gel e toalhetes de papel. 

✔ As janelas e portas da sala de aula devem permanecer abertas sempre que as 

condições atmosféricas o permitam e deve ser assegurado sempre o arejamento 

durante os intervalos.  

✔ Atribuição de uma sala a cada turma. Os alunos permanecem na mesma sala de 

aula em todas as disciplinas com exceção das áreas específicas de EF, EA/TIC. 

✔ Não pode haver alteração nas salas atribuídas no horário de cada turma.  
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✔ As mesas de trabalho, quando duplas, encontram-se marcadas com divisão do 

espaço individual para cada aluno. 

✔ Cada aluno deverá manter sempre o mesmo lugar em todas aulas e assegurar que 

o seu espaço se mantenha limpo e higienizado. 

✔ Limpeza frequente das superfícies de trabalho, maçanetas de portas, teclados e 

ratos de computador. Os teclados de computador encontram-se protegidos com 

película aderente para facilitar a higienização.  

✔ Cada aluno deverá ter os seus próprios materiais de trabalho e não poderá existir 

partilha destes entre os alunos. 

MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL 

✔ Manter a distância de 1 metro, sempre que possível. 

✔ Evitar o contacto físico (beijos e abraços). 

✔ Não partilhar materiais ou objetos pessoais. 

✔ Evitar o contacto com pessoas se tiver algum sintoma considerado suspeito (tosse, 

febre, dificuldade respiratória). 

✔ Respeitar a divisão dos pátios / recreios assinalada, respeitando os espaços 

interditos e áreas reservadas a cada Bloco. 

MEDIDAS DE HIGIENE PESSOAL 

✔ 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, depois da utilização da 

casa de banho e sempre que as mãos estejam sujas. 

✔ Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar. 

✔ Deitar 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. 
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MEDIDAS DE HIGIENE DO AMBIENTE ESCOLAR  

✔ Colocação de solução antisséptica de base alcoólica na entrada de cada edifício, 

na entrada de cada bloco, na entrada do refeitório e na sala de isolamento. 

✔ Verificação frequente da quantidade de líquido nas saboneteiras e toalhetes de 

papel nas casas de banho. 

✔ Arejamento das salas de aula nos intervalos e limpeza na mudança de 

turno/turma. 

✔ Limpeza regular das mesas de trabalho, maçanetas das portas e torneiras (sempre 

depois de cada período de grande utilização – entrada e saída dos alunos; 

intervalo/ recreio). 

✔ As salas de isolamento deverão ser utilizadas apenas para esse fim - Bloco A 

✔ As salas de isolamento terão que ser limpas e arejadas após a sua utilização por 

eventuais alunos ou profissionais doentes, seguindo as orientações da Direção 

Geral de Saúde. 

✔ Todos os professores e funcionários deverão estar atentos e recomendar as 

medidas de prevenção aos alunos.  

 

PORTARIA DA ESCOLA EBS 

Entrada dos alunos - 2º ciclo a partir das 7h50 | 3º ciclo - 13h15 (Se almoçar no 

refeitório) I 13h50 ( diretamente para as aulas)  

Entrada 5 minutos antes para aulas em contra-horário. 

Saída dos alunos - 2º ciclo - 12h50 I 3º ciclo - 18h45 

Entrada de encarregados de educação - mediante marcação com DT, serviços 

administrativos ou Direção 

Entrada de outras pessoas - mediante marcação ou autorização da Direção.  
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FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE BAR E REFEITÓRIO  

✔ Os horários de almoço nos jardins-de-infância e escolas de 1º ciclo são desfasados 

de forma a evitar a concentração de alunos em simultâneo no refeitório. 

✔ O espaço é higienizado após a saída de cada grupo. 

✔ Os alunos de 5º e 6º ano com aulas no período da manhã, com almoço marcado na 

escola, deverão dirigir-se ao refeitório assim que terminarem o turno, entre as 

12: 05 e as 12:50. 

✔ Os alunos de 3º ciclo com refeição marcada, almoçam no refeitório a partir das 

13:15 

✔ Os alunos devem cumprir as normas de higiene e distanciamento social, aguardar 

a vez de entrada, respeitar a localização destinada à sua turma e o número 

máximo de 2 alunos por mesa. 

✔ Assim que terminarem a refeição, devem colocar a cadeira inclinada junto à mesa 

como sinal de necessidade de higienização da mesa e cadeira antes de voltar a 

ser utilizada.  

✔ Não é permitida aos alunos a permanência no espaço do bar. Os alunos deverão 

receber o lanche e sair de imediato, respeitando o circuito de entrada e saída. O 

número máximo de entrada no bar é 4 de alunos de cada vez e  devem aguardar a 

sua vez no espaço exterior do bloco R. 

✔ O horário do bar é 9h30-12h | 15h00-17h30 

 

FUNCIONAMENTO DA PAPELARIA  

O horário da papelaria é 9h30-12h | 14h30-17h 

Os alunos aguardam a sua vez no espaço exterior do Bloco R. O número máximo de 

alunos permitido no espaço da papelaria é 2 alunos de cada vez. 

Os Encarregados de Educação só poderão ser atendidos quando não houver alunos à 

espera. 
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FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA  

O horário da secretaria é 10h00-12h00 | 14h00-16h00 

O atendimento presencial é feito mediante marcação feita via telefone. Deverá ser 

privilegiado o atendimento não presencial. 

O atendimento no serviço de ASE - máximo de 1 pessoa na área de alunos e 1 pessoa 

na área de pessoal.  

 

UTILIZAÇÃO DA SALA DE AUDIOVISUAIS 

A sala pode ser utilizada por uma turma de cada vez, com intervalo de 90 minutos 

entre cada turma. 

O espaço é arejado e higienizado após a a saída de cada grupo/turma.  
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EDUCAÇÃO FÍSICA   

PAVILHÃO DO GRUPO DESPORTIVO DE VIALONGA (aulas de 90 minutos): 

− A entrada e saída do pavilhão estarão devidamente identificadas; 

− Os alunos aguardam a chegada do professor no espaço exterior do pavilhão 

mantendo o devido distanciamento dos colegas e utilizando a respetiva máscara; 

− Os alunos têm de entrar e sair do pavilhão sempre com a máscara colocada, só a 

poderão retirar para realizar a aula com a indicação do professor; 

− Os professores poderão dessincronizar em alguns minutos, os horários de início e 

final das aulas ou dos treinos de desporto escolar, de forma a evitar aglomerados; 

− Os alunos têm de vir devidamente equipados de casa; 

− Os balneários não serão utilizados. 

Para as aulas de Educação Física no Pavilhão, os alunos têm de trazer 

OBRIGATORIAMENTE uns ténis/sapatilhas limpos numa mochila/saco (caso contrário, 

não poderão realizar a aula); 

− Os alunos devem desinfetar em casa os seus ténis/sapatilhas antes e depois da 

realização das aulas de EF, para que venham sempre limpos; 

− Alunos sem equipamento não poderão realizar a aula, nem estar dentro do 

pavilhão; 

− Alunos com atestado médico que comprove a impossibilidade de realizarem a 

aula, estão dispensados de comparecer no pavilhão enquanto durar o respetivo 

atestado, sendo-lhes atribuída uma tarefa pelo professor; 

− Cada aluno terá de levar uma garrafa de água devidamente identificada com o seu 

nome e turma. Os pontos de água estarão fechados; 

− Cada aluno terá de levar OBRIGATORIAMENTE um pequeno saco/capa/bolsa 

própria para colocar a sua máscara; 

− É obrigatório a higienização das mãos, na entrada do corredor do pavilhão e 

sempre que solicitado pelos professores ou assistentes operacionais, utilizando os 

dispensadores de solução à base de álcool, colocados em diferentes pontos das 

instalações; 
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− O Pavilhão estará dividido em duas Zonas:  “SUJA” e “LIMPA” ; 

− Os alunos retiram o calçado no Pavilhão e guardam-no dentro de um saco de 

plástico devidamente identificado com o nome e turma, só calçam os 

ténis/sapatilhas limpos dentro da “zona limpa”; 

− Os alunos não deverão levar valores para as aulas de Ed. Física; 

− Não existirá saco dos valores para que os objetos pessoais não se misturem. Como 

tal, os valores serão guardados na mochila/saco de aluno e colocados no local que 

estará marcado para cada aluno/turma deixar os seus pertences durante a 

realização da aula; 

− A zona de colocação dos pertences dos alunos será higienizada entre aulas; 

− O Pavilhão terá janelas e portas abertas frequentemente, de modo a arejar o 

espaço; 

− Os materiais utilizados serão devidamente higienizados entre aulas e sempre que 

necessário, devendo os alunos colaborar na realização desta tarefa; 

Situações omissas ou inesperadas, serão prontamente resolvidas pelo grupo de 

Educação Física e Direção do Agrupamento. 

CAMPO DE JOGOS - ESCOLA (aulas de 45 minutos):  

− Os Professores vão à sala de aula da turma buscar os alunos e dirigem-se para o 

campo de jogos seguindo o percurso indicado no chão; 

− Os alunos têm de entrar e sair dos espaços destinados à prática desportiva sempre 

com a máscara colocada, só a poderão retirar para realizar a aula com a indicação 

do professor; 

− Os alunos têm de vir devidamente equipados de casa; 

− Os balneários não serão utilizados; 

− Alunos sem equipamento não poderão realizar aula e terão de ficar no local 

indicado para a sua turma no campo de jogos; 

− Cada aluno terá de trazer uma garrafa de água devidamente identificada com o 

seu nome e turma, os pontos de água estão fechados; 
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− Cada aluno terá de trazer um pequeno saco/capa/bolsa própria 

para colocar a sua máscara; 

− Os alunos não poderão levar valores para as aulas de Ed. Física no campo de 

jogos. Os valores ficarão na sala de aula de cada turma, que será fechada pela 

assistente operacional; 

− É obrigatória a higienização das mãos antes do início e no fim da aula de EF junto 

do respetivo professor/assistente operacional; 

− Os materiais utilizados serão devidamente higienizados entre aulas e sempre que 

necessário, devendo os alunos colaborar na realização desta tarefa; 

− Situações omissas ou inesperadas, serão prontamente resolvidas pelo grupo de 

Educação Física e Direção do Agrupamento. 

 

REGRESSO DE DESLOCAÇÕES AO ESTRANGEIRO  

De acordo com as orientações da DGEstE e da DGS – “Os docentes, alunos e demais 

acompanhantes que tenham regressado ou que tenham estado em contacto próximo 

e direto com 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 dificuldades respiratórias, devem ainda evitar cumprimentos sociais com contacto 

físico.”  
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2. GESTÃO DE CASO 

2.1. ATUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO PERANTE UM 

CASO SUSPEITO DE COVID-19  

Perante a identificação de um caso suspeito, devem ser tomados os seguintes passos: 

D
ir

e
ç
ã
o
 d

o
 A

g
ru

p
a
m

e
n
to

 

1. Ativação do plano de 

contingência 
Contacto com o Ponto focal 

2. Encaminhamento até à 

área de isolamento 

Encaminhamento do aluno através do circuito 

definido. 

3. Contacto com o 

encarregado de 

educação 

Caso se trate de aluno menor contactar o EE que 

deverá dirigir-se à escola em veículo próprio, se 

possível. 

4. Contacto com o SNS ou 

outras linhas  

O contacto com com SNS é realizado pelo 

Encarregado de Educação ou com a respetiva 

autorização. 

5. Contacto com a 

Autoridade de saúde 

local 

Contactos visíveis na sala de isolamento 

A
u
to

ri
d
a
d
e
 d

e
 s

a
ú
d
e
 

6. Gestão do caso suspeito  

Prescreve teste 

Esclarece o caso suspeito 

Deslocação para casa em viatura própria, evitando os 

transportes públicos. 

O(s) acompanhante(s) devem manter a máscara 

devidamente colocada. 

7. Investigação 

epidemiológica 

Procede à avaliação da situação (isolamento dos 

coantactos, inquérito epidemiológico, rastreio de 

contactos, avaliação ambiental). 

8. Implementação de 

medidas 

Autoridade de saúde informa os contactos e o 

Agrupamento de escolas sobre as medidas a 

implementar de acordo com a situação de risco. 

(isolamento de casos e contactos, limpeza e 

desinfeção de espaços, acondicionamento de 

resíduos) 
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ÁREA DE ISOLAMENTO - cada escola/JI tem uma sala de isolamento e a identificação 

dos circuitos até chegar à mesma, para evitar a propagação da doença e impedir que 

outros sejam expostos e infetados. 

A área de isolamento deve ter as seguintes condições: 

✔ Ventilação natural ou mecânica. 

✔ Revestimentos lisos. 

✔ Não deve ter tapetes, alcatifa ou cortinados. 

✔ Telefone. 

✔ Cadeira ou marquesa. 

✔ Kit com alimentos não perecíveis. 

✔ Contentor de resíduos com abertura não manual e saco de plástico. 

✔ Solução antisséptica de base alcoólica. 

✔ Toalhetes de papel. 

✔ Máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis. 

✔ Termómetro. 

✔ Deve estar próxima de uma instalação sanitária devidamente equipada com 

doseador de sabão e toalhetes de papel. 
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2.2. ATUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO PERANTE UM 

CASO CONFIRMADO DE COVID-19 FORA DO ESTABELECIMENTO  

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação ou 

ensino, devem ser seguidos os seguintes passos: 

A
g
ru

p
a
m

e
n
to

 d
e
 E

sc
o
la

s 

1. Ativação do plano de 

contingência 

 

Perante a comunicação ao estabelecimento de educação ou 

ensino, de um caso confirmado de COVID-19  contactar  o 

ponto focal designado previamente pela Direção  

2. Contacto com a 

autoridade de saúde 

local 

 

Ponto focal informa Autoridade de Saúde Local 

A
u
to

ri
d
a
d
e
 d

e
 s

a
ú
d
e
 

3. Investigação 

epidemiológica 

 

Autoridade de saúde local 

 

4. Implementação de 

medidas 

 

Autoridade de Saúde Local informa os contactos de alto e de 

baixo risco e o Agrupamento. 

 

 

2.3. MEDIDAS A ADOTAR PELO CASO CONFIRMADO  

 

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

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

(Norma nº. 004/2020 da DGS).  

A definição do local de isolamento dependerá da gravidade do quadro clínico e das 

condições de habitabilidade de cada pessoa. 

  



 PLANO DE CONTINGÊNCIA – Covid-19 

 
RUA ALMIRANTE GAGO COUTINHO, 2626-508 VIALONGA |TEL219528290|FAX 219528298|NIPC: 600076083|INFO@AEVIALONGA.EDU.PT – SECRETARIA@AEVIALONGA.EDU.PT 

17 
 

As pessoas com COVID-19, são consideradas curadas quando: 

• Apresentam ausência completa da febre (sem recurso a medicação) e melhoria 

significativa dos sintomas durante 3 dias consecutivos, e apresentam teste 

laboratorial (rRT-PCR) negativo, realizado, no mínimo, 14 dias após o início dos 

sintomas (nos doentes sem internamento hospitalar por COVID-19) ou dois testes 

laboratoriais (rRT-PCR) negativos, com pelo menos 24 horas de diferença, 

realizados, no mínimo, 14 dias após o início dos sintomas (nos doentes com 

internamento hospitalar por COVID-19).  

Após determinação de cura e indicação da Autoridade de Saúde Local, a pessoa 

pode regressar ao estabelecimento de educação ou ensino.  

 

3. RASTREIO DE CONTACTOS  

O rastreio de contactos é uma medida de saúde pública cujo objetivo é a rápida 

identificação de pessoas que estiveram em contacto com um caso confirmado de 

COVID-19, garantindo a identificação de possíveis casos secundários, com vista à 

interrupção da transmissão da doença. Este rastreio compreende três passos (Norma 

n.º 015/2020 da DGS): 

1º Identificação dos 

contactos  

Identificação de todas as pessoas 

(contactos) que estiveram 

potencialmente expostas a um 

caso Covid-19 

Preferencialmente nas 12 horas 

seguintes à identificação do 

caso. 

Incluindo contactos da escola: 

alunos, pessoal docente e não 

docente  

2º Classificação dos 

contactos  

Estratificação de acordo com a 

avaliação de risco, através da 

investigação e comunicação com 

os contactos seletivos 

Identificação de contactos de 

alto risco e de baixo risco 

(ASL/USP) 

3º Implementação 

de medidas  

Isolamento profilático, vigilância 

ativa e passiva, entre outras  

Medidas individuais e coletivas 

de acordo com a avaliação de 

risco  
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MEDIDAS INDIVIDUAIS A APLICAR AOS CONTACTOS 

 Contactos de alto risco: 

• Isolamento profilático no domicílio ou noutro local definido pela Autoridade de 

Saúde, até ao final do período de vigilância ativa (Despachos n.º 2836-A/2020 

e/ou n.º 3103-A/2020); 

• Teste laboratorial para deteção de SARS-CoV-2;  

• Vigilância ativa durante 14 dias, desde a data da última exposição. 

• A Autoridade de Saúde Local determina as medidas supramencionadas e informa 

todos os intervenientes dos procedimentos a adotar.  

Contactos de baixo risco:  

• Vigilância passiva, com monitorização de sintomatologia pelos encarregados de 

educação, se menores, ou pelo próprio, durante 14 dias desde a data da última 

exposição.  

 

MEDIDAS COLETIVAS A ADOTAR PELO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO 

 A Autoridade de Saúde pode determinar, além das medidas individuais a adotar 

pelos contactos, outras medidas coletivas a aplicar pelo estabelecimento de 

educação ou ensino, em obediência do Princípio da Proporcionalidade: 

• Encerramento de uma ou mais turmas; 

• Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação ou ensino;  

• Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino*. *O 

encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino só deve ser 

ponderado em situações de elevado risco no estabelecimento ou na comunidade. 

Esta medida apenas pode ser determinada pela Autoridade de Saúde Local, 

envolvendo na tomada de decisão as Autoridades de Saúde Regional e Nacional.  

Se considerar necessário, a Autoridade de Saúde Local pode recomendar outras 

medidas.  

  



 PLANO DE CONTINGÊNCIA – Covid-19 

 
RUA ALMIRANTE GAGO COUTINHO, 2626-508 VIALONGA |TEL219528290|FAX 219528298|NIPC: 600076083|INFO@AEVIALONGA.EDU.PT – SECRETARIA@AEVIALONGA.EDU.PT 

19 
 

 

4. GESTÃO DE SURTOS  

4.1. GESTÃO DE SURTOS  

Será considerado um surto em contexto escolar, qualquer agregado de 2 ou mais 

casos com infeção ativa e com ligação epidemiológica. Numa situação em que 

existam dois ou mais casos com origens diferentes, a atuação é análoga, pelo que 

doravante ambas se designam como “surtos”. Perante casos de COVID-19, no 

estabelecimento de educação ou ensino podem verificar-se diferentes Cenários:  

A. “Surto” numa turma: casos numa turma  

B. “Surto” em várias turmas sem ligação epidemiológica: casos que ocorrem 

em diferentes turmas no mesmo período temporal, mas sem ligação 

epidemiológica entre eles;  

C. “Surto” em várias turmas com ligação epidemiológica. 

D. “Surto” sem controlo de transmissão: elevado número de casos em 

diferentes grupos da comunidade escolar (alunos, pessoal docente e não 

docente) com transmissão não controlada.  

Perante a existência de um “surto” num estabelecimento de educação ou ensino, 

será necessário uma rápida atuação e aplicação de medidas individuais e coletivas 

pela Autoridade de Saúde Local. As medidas a adotar irão depender de um conjunto 

de fatores considerados na avaliação de risco, realizada pela Autoridade de Saúde 

Local, tais como:  

• Distanciamento entre pessoas;  

• Disposição e organização das salas; 

• Organização das pessoas por coortes (ver Glossário);  

• Organização estrutural do estabelecimento, (corredores e circuitos de 

circulação);  

• Ventilação dos espaços;  

• Período entre o início de sintomas e a identificação do caso suspeito;  

• Outros fatores. 
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4.2. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS 

Após a realização da investigação epidemiológica, a Autoridade de Saúde Local 

decidirá, de acordo com a avaliação de risco, quais as medidas de controle a 

implementar, podendo determinar: 

• Isolamento de casos confirmados ou suspeitos;  

• Isolamento de casos confirmados ou suspeitos e isolamento profilático de 

contactos de alto risco;  

• Encerramento de uma ou mais turmas;  

• Encerramento de uma ou mais zonas da escola; 

• Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino*. 

• Em caso de surto, a escola desenvolverá os mecanismos necessários para que os 

alunos continuem a realizar as suas aprendizagens.  

* O encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino só deve 

ser ponderado em situações de elevado risco no estabelecimento ou na comunidade. 

Esta medida apenas pode ser determinada pela Autoridade de Saúde Local, 

envolvendo na tomada de decisão as Autoridades de Saúde Regional e Nacional. A 

intervenção de Saúde Pública e respetivas medidas que são recomendadas devem 

decorrer de uma minuciosa avaliação caso a caso. 
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5. COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS PARCEIROS 

É fundamental envolver os parceiros da comunidade educativa para apoiar o 

estabelecimento de educação ou ensino a responder de forma célere e adequada e 

controlar a transmissão de SARS-CoV-2.  

A comunicação tem um papel fundamental. Deste modo, a partilha regular de pontos 

de situação, de medidas e recomendações a adotar em cada momento, são peças 

chave na estratégia de comunicação e promoção de literacia em saúde, que 

permitem não só tranquilizar e dar confiança face à incerteza, como também a 

adoção de comportamentos de proteção da saúde na comunidade escolar e parceiros.  

Pela sua importância estratégica, a articulação com os parceiros da comunidade 

educativa, deve ser promovida e potenciada. É fundamental garantir o cumprimento 

de todos os procedimentos, como estratégia de envolvimento em todo o processo e, 

sempre que possível, na tomada de decisão, através da participação de todos, desde 

o momento inicial na resposta a um surto. 

 

Autoridade 

de saúde 

Direção do Estabelecimento 

de Educação ou Ensino 

 

1.Ativar a equipa de saúde 

Pública 
 

Criada na ACES 

Apoia nas diferentes fases e 

articula com Equipa de saúde 

escolar 

2. Informar a comissão 

Municipal de proteção civil  
 

Articulação e colaboração 

institucional 

3. Comunicar o risco e as 

medidas de proteção 

4. Informar a Comunidade 

Escolar  

Preservar a confidencialidade 

e anonimato dos envolvidos  

 

5. Garantir o 

cumprimento das medidas 

propostas  

Disponibilização de recursos  

Articulação com autarquia 
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IDENTIFICAÇÃO DE SALAS DE ISOLAMENTO EM CADA ESCOLA /JI 

ESCOLA  SALA  

JI Vialonga  Gabinete  

EB1 nº 1 Sala de Apoio  

EB/JI Nº 3 Gabinete médico 

EB nº 2  Gabinete médico  

EB Cabo  Gabinete de apoio 

EB/JI Alpriate Gabinete de apoio 

EB/JI Granja Gabinete  

EB Santa Eulália Monobloco  

EB 2,3 Gabinete do aluno – Bloco A 

Pavilhão Polidesportivo Sala indicada pelo GDV 

Centro Comunitário Sala indicada pelo município  

 

PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS 

• O profissional ou aluno com sintomas e ligação epidemiológica (compatíveis com 

a definição de caso suspeito de Covid-19) deve informar a Direção do 

agrupamento ou a pessoa designada como responsável em cada escola do 

Agrupamento.  

• O processo de comunicação deve ser feito via telefone e o mais rápido possível;  

• Os restantes alunos e profissionais devem ter os procedimentos básicos para 

higienização das mãos (lavar as mãos com água e sabão durante pelo menos 20 

segundos ou um desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 70% de álcool, 

cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem secas; devem 

ser usados preferencialmente sabão e água se as mãos estiverem visivelmente 

sujas);  
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Escola/JI /Nome Substitutos Contacto 

Diretor Nuno Santos  963412523 

Ponto focal  

Direção  

EBS de Vialonga 

Madalena Cordeiro 

Ana Santos 

 925406270 

918462542 Ana Rebocho  

 

 

EQUIPA RESPONSÁVEL EM CADA ESCOLA  

Escola/JI /Nome Substitutos Contacto 

Coordenadora de saúde de 

escolar 
Paula Pinto 

Maria do Céu 

Martins 219528290 

 Chefe de pessoal não do 

docente 
Ana Isabel Rebocho Rosa Parreira 

Coordenadora de DTs Teresa Pires Maria Fonseca 219528290 

JI Vialonga Conceição Machado Ana Maria Gamito 219526120 

EB nº 1 Rita Pinho Orlanda Carvalho 219523918 

EB nº 3  Carla Valério Ivette Fonte 219525959 

EB nº 2 Ângela Sousa Sónia Costa 219521555 

EB Cabo Natália Gomes  
Virgínia Mesquita e  

Célia Lopes  
219523671 

EB Alpriate  Magda Basílio Rosa Pereira 219525328 

EB Granja  Sílvia Monteiro Maria José Esteves 219731610 

EB Stª Eulália  Teresa Peres  Alice Barata 219524394 

Orquestra-Centro 

Comunitário 
Jonatas Ferreira  

 

Mónica Saraiva  

Ana Mendes  

Jorge Barroso 

933400032 

939011755 

965734503 

964067282 

Pavilhão Polidesportivo Orlando Gil  Susana Almeida 917109104 

 

  



 PLANO DE CONTINGÊNCIA – Covid-19 

 
RUA ALMIRANTE GAGO COUTINHO, 2626-508 VIALONGA |TEL219528290|FAX 219528298|NIPC: 600076083|INFO@AEVIALONGA.EDU.PT – SECRETARIA@AEVIALONGA.EDU.PT 

24 
 

IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

Entidade  Nome  Contacto 

Linha emergência saúde 24 SNS 24 808 24 24 24 

Autoridade de Saúde Local Vera Maximiano 
219 535 204/5 

910971196 

 

AQUISIÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS 

 

A aquisição de produtos de higiene para higienização dos espaços e dos kits a utilizar 

nas salas de isolamentos, são disponibilizados em articulação com a Autarquia. 

 

AVALIAÇÃO  

 

• O plano será reavaliado regularmente de acordo com a evolução da situação, com 

os constrangimentos identificados e com as orientações da DGS e da DGEstE.  

• Os dados serão registados e monitorizados pela equipa responsável na escola em 

articulação com os responsáveis da área da saúde. 

 

 

Vialonga, 14 de setembro de 2020. 

 

O Diretor 

 

___________________________  

(Nuno Carlos Vieira dos Santos) 


