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1. INTRODUÇÃO  

O presente documento constitui o Plano de Contingência (PC) para a Doença por 

Coronavírus (COVID-19), elaborado em cumprimento do disposto no despacho n.º 2836-

A/2020, de 02/03/2020, e em alinhamento com as orientações 006/2020, de 26/02/2020, da 

Direção-Geral de Saúde (DGS), da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público 

(DGAEP) e da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares (DGEstE).  

Pretende-se prestar informação à comunidade educativa sobre as medidas de 

prevenção e controlo desta infeção, e sobre os procedimentos e medidas a adotar perante a 

identificação de casos suspeitos e/ou confirmados. Esta divulgação será efetuada através da 

afixação de cartazes, avisos, circulares informativas por correio eletrónico e página da 

internet da escola.  

O Agrupamento de Escolas Nº 1 de Abrantes (AE1) está comprometido com a proteção 

da saúde e a segurança dos seus alunos e trabalhadores, tendo também um papel importante 

a desempenhar na limitação do impacto negativo deste surto na comunidade.  

 

2. 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. 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.  

 

2.1. 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. 
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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.  

Não havendo ainda uma vacina ou tratamento específico para esta doença, as 

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

 

2.2 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 Referencial para as escolas.  

 

3. MEDIDAS DE CARÁTER GERAL 

No regresso às aulas presenciais devem manter-se os esforços para conter a 

propagação do novo coronavírus, pelo que se devem salvaguardar as boas práticas de 

higienização das mãos e etiqueta respiratória e promover, ainda, o distanciamento físico. 

Neste sentido, reforçam-se as medidas de prevenção diária que deverão ser 

implementadas por toda a comunidade educativa, dentro e fora do recinto escolar: 

1. É obrigatório o uso de máscara em todos os recintos escolares; 

2. Deve evitar-se tocar na parte da frente da máscara;  
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3. Ao entrar e sair da escola, desinfetar as mãos com uma solução antisséptica de 

base alcoólica (SABA);  

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

pelo menos, 20 segundos;  

5. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes 

e após o uso da casa de banho e sempre que estejam sujas;  

6. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do 

lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, de seguida ou desinfetá-las com 

álcool gel;  

7. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca 

para as mãos;  

8. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;  

9. Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar;  

10. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, 

interruptores, etc.; 

11. Não trocar ou emprestar/partilhar materiais, materiais didáticos ou lápis, 

esferográficas, máquinas de calcular, alimentos, etc.; 

12. Na presença de SINTOMAS COMPATÍVEIS com a COVID-19, tosse (de novo ou 

agravamento de tosse habitual ou febre (temperatura ≥ 37.8ºC) ou dispneia (falta de 

ar)/dificuldade respiratória, no próprio ou nas pessoas com quem convive de perto - qualquer 

aluno e docente e não docente deve contatar o SNS24 (808 24 24 24) ou o médico assistente e 

informar a escola do Agrupamento frequentada. 

 

4. DEFINIÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE CASO SUSPEITO  

A classificação de um caso como suspeito de doença por coronavírus (COVID-19) deve 

obedecer a critérios clínicos e epidemiológicos. 

 

Critérios clínicos  Critérios epidemiológicos 

Febre 

 

OU 

 

Tosse 

 

Ou 

 

Dificuldade Respiratória 

E 

História de viagem para áreas com transmissão 

comunitária ativa* nos 14 dias anteriores ao início dos 

sintomas.  

OU  

Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por 

COVID-19, nos 14 dias antes do início dos sintomas.  

OU  

Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa 

instituição de saúde onde são tratados doentes com COVID-

19 
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Perante a identificação de um caso suspeito, devem ser tomados os seguintes passos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01) ATIVAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA  

Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa presente na 

Escola Básica de Alvega, são imediatamente ativados todos os procedimentos constantes no 

seu Plano de Contingência e é contactada a docente Lúcia Magalhães ou, na sua ausência, a 

assistente operacional, Clotilde Gonçalves. 

 

02) ENCAMINHAMENTO ATÉ À ÁREA DE ISOLAMENTO 

O caso suspeito de COVID-19, quando se trate de um menor, é acompanhado por um 

assistente operacional para a área de isolamento. Sempre que se trate de um adulto, dirige-

se sozinho para a área de isolamento.  

As situações em que o suspeito de doença por COVID-19 necessitar de 

acompanhamento, o assistente operacional, adstrito à zona mais próxima, presta assistência 

e acompanha o doente à área de “isolamento” pelo circuito mais curto, utilizando, sempre 

que possível, um circuito exterior. 

Quem acompanhe o aluno com sintomas deve cumprir as precauções básicas de 

controlo de infeção, quanto à higiene das mãos e mantendo a distância mínima de segurança 

(2 metros) entre ambos.  

O suspeito é colocado na área de “isolamento” com máscara cirúrgica, se a sua 

situação assim o permitir.  
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A máscara deve estar bem colocada, de modo a permitir a oclusão completa do nariz, 

boca e áreas laterais da face e providenciando a substituição da mesma quando estiver 

húmida. 

 

ÁREA DE ISOLAMENTO  

A definição desta área de “isolamento” tem como finalidade evitar ou restringir o 

contacto direto entre um membro da comunidade educativa doente (com sinais e sintomas e 

ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso suspeito) e permitir um 

distanciamento social deste, relativamente aos restantes membros. A colocação de um aluno, 

docente ou assistente operacional/técnico numa área de “isolamento” visa impedir que 

outros possam ser expostos e infetados. Tem como principal objetivo evitar a propagação 

desta infeção na comunidade educativa.  

A área de “isolamento”, na Escola Básica de Alvega, é a sala de primeiros socorros. A 

área está equipada com os equipamentos seguintes: 

• cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do aluno, docente ou trabalhador 

não docente suspeito de infeção por COVID-19, enquanto aguarda a validação de caso 

e o eventual transporte);  

• 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 (disponível no interior e à entrada 

desta área);  

• toalhetes de papel;  

• máscara(s) cirúrgica(s);  

• luvas descartáveis;  

• termómetro.  

 

03) CONTACTO COM O ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO 

Caso se trate de um menor de idade, é contactado de imediato o encarregado de 

educação, de modo a informá-lo sobre o estado de saúde do menor. O encarregado de 

educação deve dirigir-se à Escola Básica de Alvega, preferencialmente em veículo próprio. 

 

04) CONTACTO COM O SNS24 OU OUTRAS LINHAS 

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

contacta o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito e segue as indicações que lhe forem 

dadas.  

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

COVID-19 em contexto escolar”.  

• 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. 

Devem ser prosseguidos os procedimentos do ponto 5, “Fluxograma de atuação 

perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar”. 

 

O Diretor deve ser avisado sempre que houver um caso considerado suspeito. 

 

ALUNO EM SALA DE AULA  

 Um aluno manifesta sintomas de doença por COVID-19, durante uma aula.  

 O professor chama o assistente operacional adstrito a esse setor informando-o de 

que um aluno apresenta sintomas de doença por COVID-19. 

 O assistente operacional utiliza, então, de imediato, o Kit de Segurança COVID-

19, 

que inclui 1 máscara cirúrgica, 1 par de luvas descartáveis e 1 embalagem com 

solução antisséptica de base alcoólica – SABA.  

 O assistente operacional encaminha o aluno, se menor, à área de “isolamento”, 

pelo percurso mais curto, utilizando, sempre que possível, um circuito exterior e 

mantendo a distância mínima de segurança (2 metros) entre ambos. 

 O aluno é colocado na área de “isolamento” com máscara cirúrgica, se a sua 

situação assim o permitir.  

 O assistente operacional informa a docente Lúcia Magalhães ou, na sua ausência, a 

assistente operacional (AO), Clotilde Gonçalves da existência de um caso suspeito, 

identificando-o.  

 A docente ou a AO contactam o encarregado de educação. 

 O encarregado de educação do aluno, se menor, ou o aluno, já na área de 

“isolamento”, 

contacta a linha SNS 24 (8O8 24 24 24).  

 O professor e restantes alunos aguardam na sala de aula por informações da 

Direção/Coordenação, dentro do limite do horário do estabelecimento de ensino. 

 Após avaliação, o SNS 24:  

a) Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19, define os procedimentos adequados 

à situação clínica;  

b) Se se tratar de caso suspeito de COVID-19, o SNS 24 encaminha o caso, de acordo 

com o descrito no ponto 04, “CONTACTO COM O SNS24 OU OUTRAS LINHAS”  
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Nota: Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24 ou outras linhas criadas para 

o efeito, a Autoridade de Saúde Local deve ser informada da situação pela docente Lúcia 

Magalhães ou, na sua ausência, a AO, Clotilde Gonçalves. 

 

05) CONTACTO COM A AUTORIDADE DE SAÚDE LOCAL 

Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pela SNS 24 ou outras linhas de 

triagem telefónica, é contactada de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde 

Pública Local, cujos contactos telefónicos constam num documento na área de isolamento, e 

estar gravados nos telemóveis da docente Lúcia Magalhães e da AO, Clotilde Gonçalves. 

 

06) GESTÃO DE CASO SUSPEITO 

A Autoridade de Saúde Local:  

• prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização;  

• esclarece o caso suspeito, se for um adulto ou o encarregado de educação, caso se 

trate de um menor sobre os cuidados a adotar enquanto aguarda confirmação laboratorial e 

sobre os procedimentos seguintes (no que for aplicável da Orientação n.º10/2020 da DGS).  

A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de 

teste deve ser feita em viatura própria, ou em viatura própria dos encarregados de educação, 

caso seja menor de idade. Se tal não for possível, deve ser utilizada uma viatura de 

transporte individual, não devendo recorrer-se a transporte público coletivo. Durante todo o 

percurso o caso suspeito e o(s) respetivo(s) acompanhante(s) devem manter a máscara 

devidamente colocada. 

 

07) INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 

A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com o estabelecimento de 

educação ou ensino, procede a uma rápida avaliação da situação/risco, para decidir a 

celeridade e amplitude das medidas a adotar.  

Caso considere necessário, pode implementar medidas de proteção, enquanto 

aguarda confirmação laboratorial, nomeadamente:  

• Isolamento dos contactos que estiveram sentados em proximidade na sala de aula 

ou no refeitório ou outros contactos próximos identificados;  

Após confirmação laboratorial do caso, a Autoridade de Saúde Local deve prosseguir 

com a investigação epidemiológica (in loco, se necessário):  

• Inquérito epidemiológico; 

• Rastreio de contactos;  

• Avaliação ambiental. 
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08) IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS 

A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e a Escola 

Básica de Alvega sobre as medidas individuais e coletivas a implementar, de acordo com a 

avaliação da situação/risco efetuada, nomeadamente:  

• Isolamento de casos e 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 mais 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). Para implementação de medidas e gestão de casos, a Autoridade de 

Saúde Local, pode mobilizar e liderar uma Equipa de Saúde Pública. 

 

Um assistente operacional procede à limpeza e desinfeção da área de “isolamento”, 

armazenando todos os resíduos do caso, num saco plástico (com espessura de 50 ou 70 

mícron), que, após ser fechado, deve ser segregado e enviado para um operador licenciado 

para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico.  

Um assistente operacional reforça/procede à limpeza e desinfeção, principalmente 

nas superfícies frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo doente com maior 

probabilidade de estarem contaminadas.  

 

5. CASO CONFIRMADO DE COVID-19 FORA DO ESTABELECIMENTO 

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora da Escola Básica de Alvega, são 

seguidos os seguintes passos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01) ATIVAÇÃO DO PLANO DE CONTIGÊNCIA 

Perante a comunicação à Escola Básica de Alvega, de um caso confirmado de COVID-

19 de um aluno, docente ou assistente operacional e/ou técnico, são, imediatamente, 
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ativados todos os procedimentos constantes no presente Plano de Contingência e contactada 

a docente, Lúcia Magalhães ou, na sua ausência, a AO, Clotilde Gonçalves. 

 

02) CONTACTO COM A AUTORIDADE DE SAÚDE LOCAL 

A docente Lúcia Magalhães ou, na sua ausência, a AO, Clotilde Gonçalves, contatam, 

de imediato, a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, a informar da 

situação.  

 

03) INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 

A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local, assegura 

a investigação epidemiológica (in loco, se necessário):  

• Inquérito epidemiológico;  

• Rastreio de contactos;  

• Avaliação ambiental.  

 

04) IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS 

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

contactos de alto e de baixo risco e a Escola Básica de Alvega, 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). 

 

O Diretor deve ser avisado sempre que houver comunicação de um caso considerado 

suspeito. 

 

É importante sublinhar que todos (alunos, pessoal docente e não docente) devem 

realizar uma automonitorização diária, que visa a avaliação da febre (medir a 

temperatura corporal, duas vezes por dia, de manhã e final do dia) e a verificação de 

tosse ou dificuldade em respirar. 

Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o aluno, o docente ou o trabalhador não 

docente não estiverem na unidade orgânica, devem-se iniciar os PROCEDIMENTOS NUM 

CASO SUSPEITO e não devem deslocar-se para a Escola. 

 

Abrantes, 8 de setembro de 2020. 
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