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Plano de contingência para a prevenção e controlo do risco de contágio por 

Coronavírus – Covid-19 

 

1. Enquadramento 

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

infeção pelo novo Coronavírus Covid-19, de acordo com as orientações nº 006/2020 

da direção-geral de saúde (DGS), com o despacho nº 2836-A/2020 de 5 de março e 

com a orientação emanada pela DGEstE.  

A aplicação das medidas de prevenção e controlo permite preparar as escolas do 

agrupamento para minimizar os riscos de contágio, proteger a saúde dos alunos, 

docentes, trabalhadores não docentes e visitantes, assegurando o bom 

funcionamento e a continuidade das atividades.   

 

1.1.O que é o Coronavírus - Covid-19? 

O Covid-19 é o nome oficial atribuído pela OMS à doença provocada por um novo 

Coronavírus que pode causar infeção respiratória grave (DGS). Os sintomas podem ser 

semelhantes aos da gripe comum ou evoluir para doença mais grave, como a 

pneumonia. 

Transmissão da Infeção  

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 

micron). 

A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre 

durante a exposição próxima da pessoa com Covid-19, através da disseminação de 

gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, 

as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos da pessoas que estão 

próximas e ainda através do contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o 

novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular 

(boca, nariz ou olhos). 
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1.2. Quais são os principais sintomas 

     - Febre 

     - Tosse 

     - Falta de ar (dificuldade respiratória) 

     - Cansaço 

 

1.3.Tempo de incubação e formas de manifestação 

Período de incubação - entre 2 a 12 dias (até ao aparecimento de sintomas) segundo 

as últimas informações publicadas pelas autoridades de saúde.  

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 e 

objetos contaminados).  

 

2. Plano de contingência 

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. 

 

2.1 Identificação dos efeitos que a infeção de alunos, docentes, 

trabalhadores não docentes e visitantes pode causar na escola 

Conforme exposto no despacho nº 2836-A/2020 “De acordo com a informação 

disponibilizada pela direção-geral da saúde (DGS), existe, neste momento, um risco 

moderado a elevado de importação de casos de coronavírus nos países da União 

Europeia, sendo o risco de transmissão secundária na UE/EEE baixo a moderado, 

desde que sejam cumpridas as práticas de prevenção e controlo de infeção 

adequadas.”  

A identificação de casos suspeitos tem um forte impacto junto dos alunos, 

professores, profissionais não docentes e encarregados de educação, com efeitos 

sociais que se refletem em toda a organização escolar e na comunidade alargada. 

Alguns dos efeitos mais diretos podem passar pela falta de professores por motivo de 

doença; cancelamento de aulas e atividades por falta de professores e por falta de 
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profissionais não docentes, dificuldades do serviço de bar e cantina por falta de 

pessoal ou por quebra no abastecimento de produtos, dificuldades na aquisição de 

produtos de higiene e limpeza por rutura de stock nos fornecedores. 

Assim, tendo em conta as orientações existentes até ao momento, o plano de 

contingência define um conjunto de medidas a implementar de imediato: 

- Implementação e divulgação do plano de contingência nas diferentes escolas do 

agrupamento. 

- Cancelamento das visitas de estudo e atividades de intercâmbio a nível nacional e 

internacional até ao final do mês de março de 2020. 

- Cancelamento das atividades de formação, jobshadowing e receção de 

participantes de outros países até ao final de março de 2020. 

- Monitorização e avaliação regular da capacidade de assegurar os diferentes serviços 

existentes na escola. 

 

2.2 Preparação para fazer face a possível caso de infeção por Covid-19 

 

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. 

  

  



 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VIALONGA 

4 
 

Identificação de salas de isolamento em cada escola /JI 

Escola  Sala  

JI Vialonga  Gabinete  

EB1 nº 1 Sala de Apoio  

EB1/JI Nº 3 Gabinete médico 

EB1 nº 2  Gabinete médico  

EB1 Cabo  Gabinete de apoio 

EB1/JI Alpriate Gabinete de apoio 

EB1/JI Granja Gabinete  

EB1/JI Santa Eulália Casa de banho  

EB 2,3 Gabinete do aluno – Bloco A 

Pavilhão Polidesportivo Sala a disponibilizar pelo GDV 

Centro Comunitário Sala a disponibilizar 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);  

 Procedimentos de etiqueta respiratória: 

- Evitar tossir ou espirrar para as mãos; 

-Tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou usar 

lenço de papel; 

- Higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias);  

 Procedimentos de colocação de máscara cirúrgica: 

- Higienização das mãos antes de colocar e após remover a máscara;  

 Procedimentos de conduta social: 

- Alterar a frequência e/ou a forma de contacto entre os profissionais e entre os 

alunos; 

- Evitar o aperto de mão;  

- Evitar as reuniões presenciais; 
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Definição de responsabilidades 

 

 O profissional, o encarregado de educação do aluno ou o aluno devem informar a 

escola assim que identificarem sintomas e ligação epidemiológica compatíveis 

com a definição de possível caso. 

 Cada escola/JI identifica os responsáveis pela comunicação, acompanhamento e 

assistência e registo das situações identificadas como casos suspeitos. 

 Caso a pessoa com sintomas necessite de assistência, esta deve ser prestada pela 

pessoa destacada para o efeito, de acordo com a designação existente em cada 

escola. 

 Caso a situação seja identificada dentro da escola, o suspeito no caso de adulto 

ou a pessoa responsável pelo acompanhamento do aluno deve conduzi-lo à sala de 

isolamento e contactar a linha de saúde SNS 24 (808 24 24 24). 

 A pessoa responsável em cada escola faz o registo de contactos com o Caso 

Suspeito. 

 

Equipa responsável em cada escola  

 

Escola/JI /Nome  Contacto 

EBS de Vialonga 
 

Madalena Cordeiro 
Ana Santos 

219528290 

Mónica Casquinha 

Coordenadora de saúde 
de escolar 

Paula Pinto 

Coordenadora de DTs Teresa Pires Maria Fonseca 

Chefe de pessoal não 
do docente 

Ana Isabel Rebocho Rosa Parreira 

JI Vialonga Conceição Machado Ana Maria Gamito 219526120 

EB nº 1 Rita Pinho Orlanda Carvalho 219523918 

EB nº 3  Carla Valério Sandra Figueiredo 219525959 

EB nº 2 Ângela Sousa Sandra Fernandes 219521555 

EB Cabo Natália Gomes  António Policarpo 219523671 

EB Alpriate  Magda Basílio Rosa Pereira 219525328 

EB Granja  Sílvia Monteiro Maria José Esteves 219731610 

EB Stª Eulália  Nelson Zacarias Alice Barata 219524394 
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Identificação e contactos dos profissionais de saúde 

Entidade  Nome  Contacto 

Linha emergência saúde 24 SNS 24 808 24 24 24 

Autoridade de Saúde Local Dr.ª Judie Catarino 219 535 204/5 

 

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. 

 

Informar e formar os trabalhadores e alunos 

 

 Procedimentos preventivos  

 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. 

 Divulgação e afixação de cartazes e folhetos da DGS sobre medidas de prevenção 

– Higiene pessoal em ambiente escolar. 

 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. 

 

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, 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. 

 Evitar o contacto físico (beijos e abraços). 
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Medidas de higiene do ambiente escolar  

 

 Verificação mais frequente da quantidade de líquido nas saboneteiras e toalhetes 

de papel nas casas de banho. 

 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. 

 Limpeza e arejamento diário das salas de aula. 

 Limpeza regular das 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 e deverão 

dispor de janela que permita o arejamento ou sistema de ventilação mecânica. 

 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.  

 

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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3.Procedimentos num caso suspeito 

 

De acordo com a DGS considera-se caso suspeito quem apresente critérios clínicos 

(febre ou tosse ou dificuldade respiratória) associados a critérios epidemiológicos. 

 Quem apresente sinais compatíveis com a definição de caso suspeito informa a 

direção da escola, preferencialmente por via telefónica. 

 Caso se encontre na escola, dirige-se para a área de isolamento identificada em 

cada escola. (ver quadro em anexo). 

 Já na área de isolamento contacta a linha de saúde SNS 24 (808 24 24 24). 

 Nas situações necessárias o responsável acompanha o aluno à área de isolamento. 

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

as precauções básicas de prevenção da infeção, quanto à higiene das mãos. 

 O profissional do SNS 24 questiona o doente ou o acompanhante quanto aos 

sinais, sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de 

Covid-19. 

 

Após a avaliação o SNS 24 informa o seguinte: 

A - caso não se trate de caso suspeito de Covid-19 – o SNS 24 define os procedimentos 

adequados à situação clínica.  

B - caso se trate de caso suspeito de Covid-19 – o SNS 24 contacta a linha de apoio ao 

médico da DGS, para validação da suspeição. 

 

Após validação, se for considerado um caso suspeito não validado, este fica 

encerrado para o Covid-19 e o SNS 24 define os procedimentos adequados à situação 

do aluno, docente ou trabalhador não docente. São tomadas as medidas habituais de 

limpeza e desinfeção e são desativadas as medidas de contingência. 

 

Se for considerado um caso suspeito validado 

 A DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde Regional, iniciando-se a 

investigação epidemiológica e a gestão de contactos.  

 O diretor do Agrupamento informa o delegado regional de educação de Lisboa e 

Vale do Tejo sobre existência de um caso suspeito validado na escola.  
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4.Procedimentos perante um caso suspeito validado 

 O aluno ou profissional deverá permanecer na área de “isolamento” (com 

máscara cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita), até à chegada da 

equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), ativada pela DGS, que 

assegura o transporte para o Hospital de referência, onde serão colhidas as 

amostras biológicas para testes laboratoriais; 

 O acesso à área de “isolamento” fica interditado (exceto aos profissionais 

designados para prestar assistência) até à validação da descontaminação pela 

autoridade de saúde local. A interdição só pode ser levantada pela autoridade de 

saúde. 

 A DGS informa a autoridade de saúde regional dos resultados laboratoriais que 

por sua vez informa a autoridade de saúde local. 

 

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 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.  

 

5. Procedimento de vigilância de contactos próximos  

Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas 

que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de Covid-19.  

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

 

1− “Alto risco de exposição” é definido como: 

 Quem partilhou o mesmo espaço (gabinete, sala, secção, zona até 2 metros) do 

Caso; 

 Quem esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que esteve com este em 

espaço fechado; 
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 Trabalhador que partilhou com o Caso Confirmado loiça (pratos, copos, talheres), 

toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com 

expetoração, sangue, gotículas respiratórias. 

 

2 − “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como:  

 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 da máscara e luvas; etiqueta 

respiratória; higiene das mãos).  

 

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, 6 de março de 2020 

 

O Diretor 

 

___________________________  

(Nuno Carlos Vieira dos Santos) 


