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1. ENQUADRAMENTO  

A Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu novas informações e orientações, dos quais se destacam as 

contidas nos documentos “Orientações para a organização do ano letivo 20/21” publicado a 2 de julho na 

sequência da Resolução do Conselho de ministros e o ”REFERENCIAL ESCOLAS - Controlo da transmissão 

de COVID-19 em contexto escolar, remetido pela Secretaria de Estado da Educação em 04/09/2020, 

revisto e alterado em 06/01/2022. A nova versão do documento “Referencial Escolas – Controlo da 

transmissão de COVID-19 em contexto escolar” para o segundo período do ano letivo 2021/2022.  
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2. INTRODUÇÃO  

Perante a situação de risco acrescido de infeção de COVID-19 na comunidade escolar, doença causada 

pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2), sobretudo em contexto de ensino presencial, e perante a 

responsabilidade da Escola na comunidade educativa, esta assume um papel importante na prevenção da 

sua propagação.  

Conhecer as manifestações da doença (febre, tosse e dificuldade respiratória, dor de garganta, dores 

musculares generalizadas, perda transitória do paladar ou do olfato, diarreia, dor no peito e dor de cabeça, 

entre outros) e as suas formas de transmissão (contato direto por 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 e contacto indireto por contacto das mãos com uma 

superfície ou objeto contaminado com SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos), constitui a 

maior garantia da adoção das medidas de prevenção adequadas, pelo que toda a informação será 

atualizada e disponibilizada na página eletrónica da Escola.  
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3. OBJETIVOS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA  

- Capacitar a comunidade escolar com informação e conhecimento sempre atualizado e fidedigno;   

- Assegurar a atempada recolha e comunicação de informação;  

- Implementar medidas de prevenção primária adequadas ao nível de risco;   

- Estimar as necessidades de cuidados a serem prestados, bem como os recursos necessários para uma 

resposta efetiva e proporcional ao nível de risco;  

- Detetar precocemente os casos suspeitos de doença e os seus contatos, facilitando a articulação e 

ligação aos serviços de saúde adequados;   

- Assegurar uma resposta coordenada com outras instituições e organizações;   

- Orientar a implementação das medidas de controlo de infeção, aquando a existência de casos suspeitos 

na comunidade educativa;  

- Assegurar a continuidade do processo de ensino aprendizagem na Escola, de acordo com o nível de risco;  

-  Minimizar o efeito da epidemia na comunidade escolar.  

O objetivo central do plano consistirá na manutenção da atividade da Escola, face aos possíveis efeitos da 

pandemia, nomeadamente o absentismo de professores, alunos e assistentes operacionais, e respetivas 

repercussões nas atividades escolares e no ambiente familiar e social de toda a comunidade educativa.  

 

  



   

PLC/ESHM/03  Página 7 de 37 

4. IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA  

4.1. Ativação e Coordenação  

A coordenação global do plano será assumida pelo Órgão de Gestão da Escola, devidamente apoiado pela 

Equipa de Gestão do Plano.  

 

a) Coordenador - João Ferreira Gaspar Furtado, Diretor da Escola Secundária com 3º ciclo Henrique 

Medina.  

A ativação/desativação do plano é declarada pelo Diretor da Escola. Uma vez ativado o referido plano, os 

membros da comunidade escolar obrigam-se ao seu cumprimento rigoroso, executando com consciência e 

responsabilidade as medidas nele contidas, respeitando as orientações que lhes forem transmitidas e 

adotando comportamentos individuais que não coloquem em risco a sua própria saúde nem a de 

terceiros.   

 

b) Competências do Coordenador:  

- Supervisionar todas as ações implícitas no plano de contingência em articulação com 

entidades externas;   

- Garantir os recursos e condições para a implementação do plano de contingência;   

- Garantir a criação de área de isolamento e respetivos circuitos.   

 

c) Constituição da Equipa de Gestão do Plano de Contingência:  

A Equipa de gestão do plano é constituída pelos seguintes elementos:  

- Restantes elementos do Órgão de Gestão: Avelino Asdrúbal Santos; Manuela Ferreira; Rosa 

Quinta e Costa.  

- Equipa de Promoção e Educação para a Saúde: Amélia Santos; Cláudia Pinho; Conceição Ribeiro; 

Fátima Cardoso; Fátima Fernandes.  

- Comissão Pessoal não Docente: Armando Viana; Manuela Sousa; Maria Paula Boaventura.  

- Responsáveis máximos de cada Instalação:  

● Portaria - Diamantino Laranjeira;  

● Bloco B - Sandra Queirós;  

● Bloco C - Rosa Maria Vila Chã Ribeiro 

● Bloco D - Irene Sinaré;  

● Ginásio e espaços desportivos adjacentes: - José António Rodrigues;  

● Papelaria e PBX - Fernanda Rosário;  
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● Cantina - Maria Paula Boaventura; 

● Biblioteca - Ana Maria Rossas. 

-      Responsável pela área de isolamento (sala ou gabinete): Manuela Sousa. 

-      Ponto Focal: o órgão de Gestão 

4.2. Atribuições e Ações de Coordenação  

Cabe à Equipa de Gestão do Plano de Contingência:   

- Apresentar à comunidade escolar o plano de contingência da Escola;  

- Facultar/Afixar nas instalações da Escola o plano de contingência e demais informações;  

- Coordenar a implementação do plano na Escola em articulação com o Diretor, avaliar a sua adequação, 

promover a sua revisão e proceder à sua divulgação na página da Escola na Internet;  

- Garantir o contacto com as autoridades de saúde;   

- Definir, em cada momento, o Nível de Alerta relativamente à situação na Escola;   

- Difundir, para o endereço de correio eletrónico oficial de cada docente, as informações, comunicações, 

avisos ou alertas;   

- Garantir a divulgação da informação a todos os profissionais e estudantes sobre a existência de uma 

área de isolamento, os circuitos e as medidas enunciadas neste documento;  

- Avisar o Coordenador, sempre que tome conhecimento da existência de um caso suspeito de 

contaminação, e apoiá-lo nas tomadas de decisão;   

- Providenciar contacto permanente com qualquer pessoa que se encontre em isolamento temporário na 

sala determinada para o efeito e providenciar-lhe o fornecimento de alimentos ou de outras 

necessidades;   

- Manter informado o Coordenador sobre o evoluir de cada situação relativa a casos suspeitos ou 

confirmados de contaminação;   

- Garantir a disponibilidade de uma solução antisséptica de base alcoólica (SABA) nos locais onde o 

material é partilhado (biblioteca escolar; salas, zonas comuns), zonas de atendimento (portaria, 

secretaria), à entrada e no interior das áreas de isolamento, à entrada da Escola e em outros locais que 

se justifiquem, quer pelo número de pessoas quer pela distância aos pontos de higienização.   

 

Cabe aos Responsáveis máximos de cada Instalação:  

- Garantir a implementação do Plano de Contingência na instalação que coordena em articulação com o 

Coordenador e a Equipa de Gestão;   

- Estabelecer medidas complementares que respondam a especificidades das suas Instalações;  
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- Garantir internamente a implementação das medidas de proteção específicas estabelecidas em 

articulação com o Coordenador e a Equipa de Gestão, para resposta a qualquer caso de suspeita ou 

confirmação de contaminação;  

- Supervisionar o serviço de limpeza/descontaminação das instalações que se lhe encontram afetas, 

sempre que aplicável;   

- No caso de recusa de algum elemento da comunidade educativa, no cumprimento do definido neste 

plano de contingência, deverão os responsáveis máximos de cada instalação contactar o Coordenador, 

o qual deliberará sobre as medidas a tomar, de acordo com as considerações éticas e legais em vigor;   

- Comunicar, ao Coordenador e à Equipa de gestão do plano, as dificuldades na implementação do plano 

de contingência.  

 

  



   

PLC/ESHM/03  Página 10 de 37 

5. NÍVEIS E FASES DE RESPOSTA  

O quadro 1 serve de apoio à adoção de medidas proporcionais ao nível de risco local e nacional e as 

respetivas fases de resposta.   

Nível de 

risco 
Definição 

Resposta 

adequada 

Nível 0  
Situação sem casos identificados no nosso país, mas com casos 

identificados e/ou transmissão na comunidade em países Europeus.  
Vigilância 

Nível 1  

Situação de múltiplos casos importados e transmissão local limitada, com 

apenas 2 gerações de casos. Aparente ausência de transmissão 

sustentada.  

Prevenção 

Nível 2  
Situação de aumento de número de casos importados e de transmissão 

localizadas, com mais de 2 gerações de casos com ligação epidemiológica.  
Controlo 

Nível 3  
Situação com surtos localizados, podendo evoluir para um surto 

generalizado. Situação de transmissão sustentada na comunidade.  
Mitigação 

Nível 4  Situação de recuperação pós epidémica  Recuperação 

    Quadro 1: Fases de resposta considerando o nível de risco definido  
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6. MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO RECOMENDADAS 

PELAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE (Níveis 1 a 4)  

6.1. Medidas Básicas de Higiene 

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: A definição destas medidas deve considerar que o vírus 

se transmite de pessoa para pessoa,  

● 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. 

(*) As exceções previstas ao uso de máscara são: 

● Para alimentação, devido à sua impraticabilidade; 

● Durante a prática de atividade física em que ocorre esforço físico; 

● Atestado Médico de Incapacidade Multiusos ou declaração médica que ateste 

condição clínica incapacitante para a sua utilização. 

Apesar da disponibilidade da vacina, as medidas preventivas assumem um papel crucial no combate à 

COVID-19. 

6.2. Medidas de Higiene Ambiental  

Dado que, em condições ideais, o vírus pode permanecer ativo em superfícies durante alguns dias, é 

essencial a sua limpeza e desinfeção frequente e adequada.  

Os responsáveis por cada área/zona devem:  

- Promover o arejamento de todos os locais, mantendo as janelas abertas;  

- Manter as portas, sempre que possível, abertas, durante a sua utilização. 

- A frequência de limpeza e desinfeção recomendada dos espaços comuns é registada no seu plano de 

higienização que ficará afixado (pavimentos e equipamentos sanitários, cantina, biblioteca, secretaria,  

salas de aula, gabinetes, zonas e equipamentos de uso comum, entre outros) é a aconselhada pelas 

orientações da DGS. Recomenda-se especial atenção às superfícies como tampos de mesas, cadeiras, 
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quadros de sala de aula, teclados e monitores, vidros de janela, corrimãos e maçanetas de portas. Na 

biblioteca, livros, estantes e material passível de ser requisitado.  

- Os resíduos que resultem da higienização deverão ser recolhidos em sacos próprios. 

Professores e alunos na sala de aula devem: 

- Distribuir e manter os alunos sempre na mesma secretária, podendo ser por ordem da pauta até 

eventuais alterações decididas em Conselho de Turma;  

- Nos intervalos em que permanecem nas salas, os alunos devem permanecer no seu lugar, cumprindo 

todas as medidas de prevenção e controlo da transmissão; 

6.3. Medidas de Consciência Coletiva  

- Funcionários, Professores e Alunos devem, diariamente, fazer a medição da temperatura e, caso tenham 

febre ou outro sintoma associado ao COVID-19, não devem entrar no recinto escolar. Informam a Direção 

da Escola e contactam o SNS 24 para saber como proceder;  

- As deslocações para o recinto escolar devem restringir-se ao estritamente necessário e privilegiar o 

correio eletrónico;  

- Cumprir as regras de distanciamento, bem como respeitar os circuitos, limites de distanciamento e regras 

definidas, nos diferentes espaços de utilização (entrada e saída de salas de aulas, dos blocos, das 

instalações sanitárias, da biblioteca, das instalações desportivas e dos Serviços Administrativos…);  

Quaisquer alterações ao estado de saúde deverão ser comunicadas de imediato à linha SNS 24 (808 24 24 

24), que analisará o risco em concreto e dará as devidas recomendações/orientações.  
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7. GESTÃO DE CASO 

7.1 Área de Isolamento  

A área de isolamento (sala ou gabinete fechado) tem como finalidade evitar ou restringir o contacto direto 

com os casos suspeitos.   

A sala de isolamento temporário é a sala da Associação de Estudantes para qualquer membro da 

comunidade escolar ou visitante que evidencie sintomas de risco.   

O Órgão de Gestão deve informar a comunidade quanto à sua existência, localização e elemento 

responsável pela mesma. A área de isolamento deve estar identificada com indicação para não ser 

utilizada a não ser para este fim, e deve estar disponível para ser acionada por qualquer caso suspeito (não 

deve estar trancada). Sempre que possível, a localização da área de isolamento deve permitir um circuito 

de e até ao local com o menor contacto possível com outros indivíduos. Nesta área, ou próximo desta, 

deve existir uma instalação sanitária devidamente equipada para a utilização exclusiva do caso suspeito.  

 A área de isolamento deve ter:  

- ventilação natural, ou sistema de ventilação mecânica;  

- revestimentos lisos e laváveis (não deve possuir tapetes, alcatifa ou cortinados);  

- telefone ou telemóvel (no caso de o próprio não ter o seu consigo);   

- cadeira ou marquesa;   

- água e alguns alimentos não perecíveis;   

- contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico);   

- sabão (solução antissética de base alcoólica) disponível no interior e à entrada desta área;   

- toalhetes de papel;  

- máscaras cirúrgicas;  

- luvas descartáveis;   

- termómetro;  

- equipamento de Proteção Individual (EPI);  

- outros equipamentos que se revelem úteis para minimizar o perigo de contaminação.  

 

7.2 Definição de Caso Possível e Provável  

 Caso Possível - Pessoa que preenche os critérios clínicos de definição de caso possível de COVID-19, 

de acordo com a Norma n.º 020/2020 da DGS. São essencialmente as pessoas que desenvolvam quadro 

respiratório agudo com tosse (de novo ou agravamento da tosse habitual), ou febre (temperatura ≥ 

38.0oC), ou dispneia / dificuldade respiratória (Norma n.º 020/2020 da DGS). 

 

 Caso Provável - Pessoa que preenche os critérios clínicos e epidemiológicos ou critérios clínicos e 

imagiológicos para definição de caso provável de COVID-19, de acordo com a Norma n.º 020/2020 da DGS. 
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7.3 Atuação do Estabelecimento de Educação ou Ensino Perante um Caso Possível 

ou Provável de COVID-19 

Perante a identificação de um caso possível ou provável , devem ser tomados os seguintes passos: 

 

Figura 1. Fluxograma de atuação perante um caso possível ou provável de COVID-19 em contexto escolar 

Perante a identificação de um caso possível ou provável no estabelecimento de educação e/ou ensino, de 

acordo com as definições constantes na Norma n.º 020/2020 da DGS, devem ser tomados os seguintes 

passos no âmbito das Normas n.º 004 e 015/2020 da DGS: 

a. Ativar todos os procedimentos constantes no Plano de Contingência e contactar o ponto focal designado 

previamente pela Direção do estabelecimento de educação e/ou ensino (Anexo 2 do Referencial Escolas 

para o 2º período letivo). 

b. Encaminhar o caso, acompanhado por um adulto, caso se trate de um menor de idade, para a área de 

isolamento, através de circuitos próprios, definidos previamente no Plano de Contingência, que deverão 

estar visualmente assinalados. Na área de isolamento deve constar o fluxograma de atuação perante um 

caso possível ou provável de COVID-19 em contexto escolar (Ponto 11). 

c. Contactar, caso se trate de um menor de idade, o encarregado de educação, de modo a informá-lo sobre 

o estado de saúde do menor e inquirir sobre possível contato com algum caso confirmado ou provável de 

COVID-19. O encarregado de educação deve dirigir-se ao estabelecimento de educação e/ou ensino, 

preferencialmente em veículo próprio. 

d. Contactar a Autoridade de Saúde territorialmente competente, cujos contactos telefónicos e endereço 

de e-mail devem estar atualizados e constar num documento visível na área de isolamento, bem como 

estar gravados no telemóvel do ponto focal e do Diretor do estabelecimento de educação e/ou ensino. 

e. 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 ponto focal do estabelecimento de educação e/ou ensino pode realizar o contacto telefónico, se tiver 

autorização prévia do encarregado de educação. 
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f. Na sequência da triagem telefónica: 

i. Se o caso não for validado como possível ou provável 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 do Plano de Contingência para 

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

de COVID-19 em contexto escolar”. 

 ii. Se o caso for considerado validado como possível ou provável de COVID-19 pela triagem 

telefónica (SNS 24 ou outras linhas) será enquadrado, de acordo com a sua gravidade. 

Nota: A Autoridade de Saúde territorialmente competente deve ser informada da situação pelo 

Diretor ou pelo ponto focal do estabelecimento de educação e/ou ensino, independentemente se o 

encarregado de educação contactou ou não o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito. 

g. O SNS 24 (ou outras linhas de triagem telefónica): 

ii. Prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização; 

iii. Esclarece o caso possível ou provável, 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.º 010/2020 da DGS). 

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

feita, se possível, 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 possível ou 

provável e o(s) respetivo(s) acompanhante(s) devem manter a máscara devidamente colocada e 

respeitar, sempre que possível, o distanciamento físico entre pessoas não coabitantes sempre que 

forem a pé e, no carro, viajar em lugares diametralmente opostos, bem como assegurar 

arejamento adequado do veículo, abrindo as janelas. Após terminada a viagem todas as superfícies 

do carro devem ser limpas e desinfetadas; 

h. Caso a Autoridade de Saúde territorialmente competente considere necessário pode, através da equipa 

de saúde das Unidades de Saúde Familiar/Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados (USF/UCSP), 

salvaguardando a dinâmica organizacional de cada unidade de acordo com a Norma 004/2020 da DGS, 

implementar medidas de prevenção proativas, enquanto se aguarda confirmação laboratorial, 

nomeadamente: 

i. Determinar o isolamento profilático dos contactos de alto risco nos termos da Norma 015/2020 

da DGS; 

ii. Determinar a monitorização dos sinais e sintomas do caso em isolamento profilático, avaliando e 

registando a temperatura corporal 2 vezes por dia (manhã e noite) e estando atento ao 

aparecimento de novos sintomas, ou agravamento dos mesmos, compatíveis com infeção por 

SARS-CoV-2, de acordo com a Orientação n.º 010/2020 da DGS; se os sintomas se agravarem ou 

surgirem outros, deve contactar o SNS 24. Como auxiliar de monitorização dos sinais relativos à 

situação pulmonar, pode utilizar um oxímetro de dedo que permite medir a taxa de oxigenação do 

sangue, ou seja a percentagem de oxigénio na circulação sanguínea. Este exame (oximetria) é 
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importante quando há suspeita de doenças que prejudicam ou interferem com o funcionamento 

dos pulmões, doenças cardíacas ou doenças neurológicas. Uma taxa de oxigenação do sangue baixa 

pode indicar a necessidade de fazer tratamento com oxigénio para correção adequada. 

7.4. Atuação perante um caso confirmado de covid-19 dentro do estabelecimento 

de educação e/ou ensino 

Se o resultado laboratorial, nos termos da Norma 004/2020 da DGS, indicar estar perante um caso 

confirmado, a Autoridade de Saúde territorialmente competente, procederá em conformidade, 

nomeadamente através da participação da equipa de saúde da USF/UCSP, realizando: 

i. Rastreio de contactos de alto risco e de baixo risco; são contactos de alto risco as pessoas que: 

a. Coabitam com o caso confirmado, exceto se apresentarem esquema vacinal primário completo 

com dose de reforço, nos termos da Norma 002/2021 da DGS, ou com história de infeção por SARS-

CoV-2 / COVID-19 nos 180 dias subsequentes ao fim do isolamento; 

OU 

b. Residam ou trabalhem em Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) e outras respostas similares 

dedicadas a pessoas idosas, comunidades terapêuticas e comunidades de inserção social, bem 

como os centros de acolhimento temporário e centros de alojamento de emergência, unidades de 

cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI). 

Consideram-se contactos de baixo risco, do caso confirmado, todas as restantes situações. 

A Autoridade de Saúde territorialmente competente, de acordo com o resultado da avaliação do risco, 

informa o estabelecimento de educação e/ou ensino, os casos e os contactos, sobre as medidas individuais 

e coletivas a implementar: 

i. Isolamento no domicílio, exclusivamente para os contactos de alto risco identificados; 

ii. Vigilância clínica; 

iii. Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo caso possível, 

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

iv. Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso possível, provável ou confirmado em dois 

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

colocação dos mesmos em contentores de resíduos coletivos (nunca em ecopontos); 

v. Sem prejuízo das alíneas anteriores, por determinação da Autoridade de Saúde territorialmente 

competente, pode ser necessário aplicar medidas excecionais para contenção de surtos, em 

articulação com a Autoridade de Saúde Regional. 
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Figura 2. Fluxograma de atuação perante um caso possível ou provável de COVID-19 em contexto escolar 

ii. Perante um caso confirmado procede-se da seguinte forma: 

• Manter em isolamento no domicílio: 

a. Se não tem sintomas ou tem sintomas ligeiros ficará em isolamento 7 dias, em autocuidado e 

automonitorização de sintomas. Ao 7o dia terá alta sem necessidade de teste. Caso haja alteração do 

quadro clínico, deverá ser contactado o SNS 24... 

b. Se tem sintomas moderados ou graves, ficará em isolamento pelo menos 10 dias e terá alta sem 

necessidade de teste. Se tiver febre por mais de 48h ou febre superior a 40º; falta de ar/dificuldade 

respiratória; dor no peito; alteração do estado de consciência; aparecimento de tosse com expetoração 

purulenta; vómitos ou diarreia persistente, entre outros sintomas, contacte o SNS24 808 24 24 24 ou o 112; 

Os casos identificados deverão seguir as medidas gerais recomendas pela DGS. 

7.5. 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: 

Perante a comunicação ao estabelecimento de educação e/ou ensino, de um caso confirmado de COVID-19 

de uma pessoa que tenha frequentado o estabelecimento, devem ser imediatamente ativados todos os 

procedimentos constantes no Plano de Contingência e contactado o ponto focal designado previamente 

pela Direção do estabelecimento de educação e/ou ensino (Anexo 2). 
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Figura 3. Fluxograma de atuação perante um caso confirmado de COVID-19 em contexto escolar 
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8. 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): 

 

 

8.1. Identificação dos Contactos 

O rastreio de contactos deve ser iniciado nas 24 a 48 horas seguintes ao conhecimento da existência do 

caso, independentemente da forma como se tomou conhecimento da existência do mesmo, em 

concordância com a Norma n.º 015/2020 da DGS. 

8.2. Classificação dos Contactos 

O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é, entre outros fatores, dependente do grau de exposição e do 

estado vacinal do contacto. Relativamente a estes parâmetros, os contactos são classificados em contacto 

de alto risco e de baixo risco. Esta estratificação de risco é realizada pela Autoridade de Saúde 

territorialmente competente no decurso da investigação epidemiológica, de acordo com a Norma n.º 

015/2020 da DGS e já referido anteriormente no ponto 7.3 (h). 

8.3. Implementação de Medidas 

A Autoridade de Saúde territorialmente competente, após identificação e classificação do nível de risco dos 

contactos do caso de COVID-19, implementa um conjunto de medidas individuais e coletivas (Norma n.º 

015/2020 da DGS), incluindo, o preenchimento mandatório de modelo para registo de surtos, o qual é 

partilhado, periodicamente, com a Direção do estabelecimento de educação e/ou ensino. 

Por determinação da Autoridade de Saúde territorialmente competente, pode ser necessário aplicar 

medidas excecionais para contenção de surtos, em articulação com a Autoridade de Saúde Regional. 

MEDIDAS INDIVIDUAIS A APLICAR AOS CONTACTOS 

Em concordância com a Norma n.º 015/2020 da DGS, estas medidas não se aplicam aos contactos de alto 

risco com doença confirmada de COVID-19 há menos de 180 dias subsequentes ao fim do isolamento e 

pessoas que apresentem o esquema vacinal primário completo com dose de reforço. 
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Contactos de alto risco 

Os contactos classificados como sendo de alto risco (como descrito no ponto 7.3 (h)) ficam sujeitos aos 

procedimentos de: 

Isolamento no domicílio; 

vi. Se não vier a apresentar sintomas ficará em isolamento 7 dias, em autocuidado e 

automonitorização de sintomas. 

vii. Realizará um primeiro teste para SARS-CoV-2, o mais cedo possível e, idealmente, até ao 3.o dia 

após a data da última exposição ao caso confirmado. 

viii. Realizará um segundo teste ao 7.o dia após a data da última exposição ao caso confirmado. Se 

negativo, terá alta. 

ix. Terá uma declaração de isolamento, para justificar a ausência ao 

trabalho/escola, (docentes, não docentes e alunos); 

x. Caso haja alteração do quadro clínico, deverá ser contactado o SNS 24 ou o 112; 

 

ATENÇÃO: 

Se o resultado do teste for positivo, considera-se como caso confirmado e iniciam-se os procedimentos 

relativos à “Abordagem do caso confirmado de COVID-19" do presente documento e das Normas n.º 

004/2020 e n.º 015/2020 da DGS. 

 

Contactos de baixo risco 

Os contactos classificados como sendo de baixo risco ficam, de acordo com a Norma n.º 015/2020 da DGS, 

sujeitos aos procedimentos de: 

• Todos os contactos de baixo risco, não têm indicação de isolamento. 

• Nestas circunstâncias ficam em vigilância passiva de sintomas (caso ocorram sintomas compatíveis com 

COVID-19 devem contactar o médico assistente ou a Linha SNS24). 

• Até ao 3o dia após a data da última exposição ao caso confirmado devem fazer teste laboratorial 

molecular (TAAN) ou teste rápido de antigénio de uso profissional (TRAg) para SARS-CoV-2. 

ATENÇÃO: 

Em situação de cluster ou de surto todos os contactos devem realizar teste laboratorial molecular (TAAN) 

ou teste rápido de antigénio de uso profissional (TRAg) para SARS-CoV-2., para rápida implementação de 

medidas de saúde pública, de acordo com a Norma no 015/2020 da DGS. 
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MEDIDAS COLETIVAS A ADOTAR PELO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO 

A Autoridade de Saúde territorialmente competente, em situações de surto, pode determinar, em 
articulação com a Autoridade de Saúde Regional e com o conhecimento dos responsáveis pelos 
estabelecimentos de educação e/ou ensino, outras medidas coletivas a aplicar pelo estabelecimento de 
educação e ensino para contenção de surtos: 

d. 

i. A intervenção em meio escolar para prevenção de surtos deve verificar-se de forma 
proporcionada visando o reforço de medidas preventivas; 

ii. As medidas serão adotadas de forma faseada de acordo com a análise de risco efetuada pela 
Autoridade de Saúde territorialmente competente 

iii. As medidas, nomeadamente as que impliquem suspensão da atividade letiva presencial, serão 
tomadas pelo período estritamente necessário à investigação e/ou ao isolamento de casos e de 
contactos de alto risco, devendo ser ponderado o equilíbrio para a saúde mental e 
desenvolvimento humano da comunidade escolar; 
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9. GESTÃO DE SURTOS 

9.1. Gestão de Surtos 

Cluster (conglomerado): Conjunto de casos, grupos ou eventos que parecem estar relacionados pela sua 

forma de distribuição no espaço e/ou no tempo (Norma n.º 015/2020 da DGS). 

Surto: Ocorrência de um número de casos de uma doença, superior ao que seria considerado expectável, 

numa determinada população durante um período de tempo bem definido. 

Concretamente, dois ou mais casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 associados a um 

contexto não residencial específico, cujas datas de início de sintomas (ou datas de colheita do teste, se 

assintomáticos) ocorreram num período de 14 dias (Nota: este período é referente à definição de surto e 

não de tempo de isolamento), existindo evidência de exposição entre os casos no período de infecciosidade 

de um dos casos.  

A atuação em ambos os casos (cluster ou surto) é idêntica.  

Perante a existência de um cluster ou de um surto num estabelecimento de educação e/ou ensino, será 

necessário uma rápida atuação e aplicação de medidas individuais e coletivas pela Autoridade de Saúde 

territorialmente competente, conforme descrito no Capítulo 4. 

Nestas situações, todos os contactos devem realizar teste rápido de antigénio (TRAg) para SARS-CoV-2, nos 

termos da Norma n.º 019/2020 da DGS, para a rápida implementação de medidas de saúde pública. 

9.2. Implementação de Medidas 

No Quadro 1 apresentam-se medidas a implementar mediante a magnitude da transmissão de SARS-CoV-2 

na comunidade escolar. Contudo, a intervenção da Saúde Pública e respetivas medidas preventivas, que 

são recomendadas pela Autoridade de Saúde territorialmente competente, articulado com a Autoridade de 

Saúde Regional, podem ocorrer de forma faseada, e devem decorrer de uma minuciosa avaliação de risco 

efetuada caso a caso. Estas medidas deverão ser adequadas à realidade local e considerar, entre outros 

fatores, a situação epidemiológica em que o estabelecimento de educação e/ou ensino se insere, as 

condições do mesmo, assim como a existência de recursos necessários para controlo da transmissão e o 

estado vacinal da comunidade escolar. 

 

Quadro 1. Medidas a implementar em contexto de surto de Covid 19  
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10. COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS PARCEIROS 

É fundamental envolver os parceiros da comunidade escolar para apoiar o estabelecimento de educação 

e/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 promover a adoção de comportamentos de proteção da saúde pela comunidade escolar e outros 

parceiros. 

Pela sua importância estratégica, a articulação com os parceiros da comunidade escolar 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 de identificação de um caso provável, possível ou 

confirmado até à resposta a um surto. 

a. A Autoridade de Saúde territorialmente competente procede à ativação da Equipa de Saúde Pública para 

apoiar nas fases de investigação epidemiológica, gestão de casos e surtos, comunicação e implementação 

das medidas de prevenção e controlo da transmissão de SARS-CoV-2 em articulação com a Equipa de Saúde 

Escolar e outros parceiros. 

b. De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde territorialmente competente 

comunica à Direção do estabelecimento de educação e/ou ensino o risco e as medidas de proteção 

individuais e coletivas a adotar (Capítulo 5.2). 

c. Após indicação da Autoridade de Saúde territorialmente competente, a Direção do estabelecimento de 

educação e/ou ensino informa todos os encarregados de educação e restante comunidade escolar da 

existência de um cluster ou de um surto, das medidas que foram tomadas e das que deverão ser adotadas. 

Esta comunicação deve ser detalhada, preservando a confidencialidade e anonimato dos envolvidos. A 

comunicação formal com os encarregados de educação e restante comunidade escolar pode ser realizada 

utilizando o Anexo 5. 

d. A Direção do estabelecimento de educação e/ou ensino assegura a disponibilização de recursos e 

equipamentos para garantir o cumprimento das medidas indicadas pela Autoridade de Saúde 

territorialmente competente.  



   

PLC/ESHM/03  Página 24 de 37 

 
Figura 4. Fluxograma de atuação perante um surto em contexto escolar 

 

10.1. Regresso Do Caso Confirmado Ao Estabelecimento DeEducação E/Ou Ensino 

Todas as pessoas que recuperaram de COVID-19, e que cumpriram os critérios de fim de isolamento 

determinados, devem manter o cumprimento das medidas de prevenção e controlo de infeção, de acordo 

com as recomendações da Autoridade de Saúde territorialmente competente. 

 

Ficam sujeitos a isolamento os Casos/infetados, de acordo com a Norma 004/2020 da DGS: 

a. Assintomáticos - 7 dias, não carecendo de teste para cessar o isolamento. 

b. Sintomáticos: 

o Ligeiros - 7 dias, não carecendo de teste para cessar o isolamento; 

o Graves e moderados – 10 ou mais dias, de acordo com a evolução clínica, não carecendo de teste para 

cessar o isolamento. 

 

No regresso à escola é importante que a equipa educativa esteja atenta a possíveis alterações emocionais e 

sociais das crianças e dos jovens, como consequência do impacto dos períodos de confinamento. Posto isto, 

é essencial que se criem momentos e estratégias de diminuição da ansiedade e do stresse das crianças e 

dos jovens no regresso ao ensino presencial. Pede-se ao pessoal docente e não docente 

Compreensão, pois é natural que as crianças e jovens regressem com saudades, com muita vontade de 

comunicar e interagir com os pares e pessoal docente e não docente. Recomenda-se, neste sentido que 

ofereçam oportunidades de partilha e tempo útil para expressar estas emoções. 

Cabe à equipa educativa apoiar os alunos, articular com as famílias, podendo sinalizar situações que 

suscitem maior preocupação para os serviços de psicologia da escola ou para as entidades de saúde com 

quem articulem. 
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11. FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO POSSÍVEL OU 

PROVÁVEL DE COVID-19 menor de idade e adulto 
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12. PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS 

Plano de Higienização e Desinfeção - Elaborado no seguimento da formação dada pelas Forças 

Militares em 8 de maio aos Assistentes Operacionais foram, nesta formação, sensibilizados para:   

1. O cumprimento das regras de utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI):  

Equipamentos de proteção individual (EPI) para efetuar limpeza   

- Bata ou avental impermeável por cima da farda (não usar roupa que traz de casa);   

- Máscara;     

- Protetor ocular;   

- Luvas resistentes aos desinfetantes (de usar e deitar fora);     

- Utilizar uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio só para as limpezas.  

2. A lavagem correta das mãos;  

3. A higienização e desinfeção dos espaços e equipamentos:  

 

FREQUÊNCIA DE LIMPEZA  

Salas – no fim de cada utilização;  

Sanitários:  

2 vezes no período da manhã sendo que a 2.ª é efetuada quando terminam as atividades 

letivas;   

2 vezes no período da tarde sendo a 2.ª efetuada quando terminam as atividades letivas.  

Zonas comuns - pavimento   

1 vez no final do período da manhã;  

1 vez no final do período da tarde.  

  Objetos de uso comum (corrimãos, maçanetas das portas, interruptores, zonas de contacto 

frequente):  

2 vezes no período da manhã sendo que a 2.ª é efetuada quando terminam as atividades 

letivas;  

2 vezes no período da tarde sendo a 2.ª efetuada quando terminam as atividades letivas.   

Salas de professores e respetivos equipamentos 

1 vez no final do período da manhã; 

1 vez no final do período da tarde. 
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 REGISTOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFEÇÃO  

As instalações sanitárias e as salas de aulas terão o respetivo registo (impresso próprio), 

assinado pelo AO que fez o serviço, e afixado em local visível.  

Os registos da limpeza dos restantes locais e equipamentos serão arquivados em pasta própria, 

que terão de estar sempre atualizados e disponíveis para verificação. No final de cada mês, são 

entregues à Encarregada Operacional que os fará chegar à Direção para serem arquivados.  

 MATERIAIS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO  

a) O AO deve ter conhecimento sobre a utilização correta dos produtos de limpeza (detergentes 

e desinfetantes), de acordo com as Fichas de Dados de Segurança do produto;   

b) Solicitar os materiais de limpeza e desinfeção adequados e necessários à Encarregada 

Operacional.  

  

 PROCEDIMENTOS  

a) Entrada na “área suja”:    

O profissional deve entrar nos locais a limpar já totalmente equipado com o EPI envergado e com 

o material de limpeza, levando também consigo sacos prontos para a recolha dos resíduos;   

Ao entrar na “área suja”, deve abrir janelas e arejar a área, sempre que possível, e fechar no final 

da desinfeção para o seu efeito ser mais eficiente.  

b) Operação dentro da “área suja”:   

Começar a limpar de alto para baixo e das zonas mais distantes da porta de entrada para a porta 

de entrada/saída;   

Ter um cuidado especial na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores; maçanetas das 

portas; torneiras; corrimãos; mesas; cadeiras; teclados de computadores; telefones e outros) 

e áreas mais frequentadas;   

 À medida que se vai limpando, depositar os materiais descartáveis em sacos apropriados  

(de cor diferente dos habituais, ou devidamente identificados), tendo o cuidado de não 

contaminar o exterior do saco.   

c) Saída da “área suja”:   

No final da limpeza, esperar para ter o espaço totalmente arejado e só depois fechar as janelas;   

Limpar os frascos e produtos de limpeza antes de sair;   

Limpar as luvas e calçado por fora sem os retirar;   
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Colocar o saco sujo dentro de outro limpo e fechar o saco;   

Sair da área e fechar a porta, sempre que possível;   

Terminadas as limpezas, colocar os EPI reutilizáveis, em embalagem própria hermeticamente 

fechada, para os transportar até à zona de desinfeção/lavagem do material e os EPI 

descartáveis nos sacos de resíduos.   

d) Resíduos:   

Os sacos de resíduos devem ser colocados no contentor (“caixote do lixo”) dos resíduos 

indiferenciados. Estes resíduos não devem, em caso algum, ser colocados no contentor de 

recolha seletiva, nem depositados no ecoponto.   

OBS.: Nunca deixar os sacos de resíduos em espaços públicos, ou zonas onde possam ser mexidos.   

 ORIENTAÇÕES FINAIS:  

- Usar sempre máscara;  

- Respeitar o distanciamento e a etiqueta respiratória;  

- Prender o cabelo;  

- Reduzir ao mínimo os objetos pessoais   

    

Acessos/circuitos e utilização de espaços específicos  

A gestão dos Espaços e das instalações específicas da escola é crucial para garantir uma “Escola segura” e 

reduzir a transmissão comunitária do SARS-CoV-2. 

A organização dos espaços da escola está pensada para minimizar o contacto entre os vários elementos da 

comunidade. Assim, deve-se: 

○  Atender a todas as informações provenientes das autoridades de saúde que possam conduzir à 

alteração deste plano ao nível da organização dos espaços; 

○  Ocupação de lugares, nos vários espaços da escola, de forma a evitar-se posições “frente a 

frente”;  

 

Acessos  

○ Utilizar as zonas identificadas no pavimento para circulação e manter as distâncias também 

assinaladas; 



   

PLC/ESHM/03  Página 29 de 37 

○ Suprimir todas as barreiras físicas, mantendo as portas permanentemente destrancadas e 

preferencialmente na posição aberta sempre que possível, minimizando assim os pontos de 

contacto frequente por várias pessoas;  

○ Não ocupar os lugares marcados como “proibido”; 

 

Receções/balcões e secretárias de atendimento  

○ Colocar barreira física, tipo acrílico, nos balcões de atendimento ao público, quando necessário; 

○ Colocar doseadores de SABA;  

○ Marcar o pavimento com a distância de segurança de 1,5 m, sendo 2 m a situação ideal;  

○ Cumprir a distância de segurança relativamente às zonas de atendimento ficando atrás da 

marcação;  

 

Biblioteca  

1. REGRAS GERAIS 
- Os utilizadores devem aguardar, no exterior da biblioteca, autorização da assistente operacional, 
ou de um professor, para entrar; 
- A circulação nos espaços da biblioteca faz-se obedecendo à sinalética colocada no solo, no 
sentido de se evitar, tanto quanto possível, o cruzamento de utilizadores; 
- Em qualquer circunstância, deve ser mantido o distanciamento social de segurança; 
- A porta manter-se-á sempre aberta de forma a minimizar os contactos e melhorar a 
ventilação;  
- A permanência nos espaços da biblioteca é permitida pelo período máximo de uma hora, 
podendo ser prolongada sucessivamente caso não existam outros utilizadores em espera. 
 
 2. BALCÃO DE ATENDIMENTO 
- No balcão de atendimento só podem permanecer 2 (duas) pessoas de cada vez;  
- A permanência neste local deve ser limitada ao tempo estritamente necessário à realização do 
atendimento. 
 
 3. ZONA DE LEITURA 
- A lotação máxima na zona de leitura é limitada ao número de lugares sentados disponíveis (13 
lugares); 
- O acesso às mesas de trabalho será orientado pela assistente operacional ou professor da equipa 
da BE; 
- Não pode haver deslocação de mesas ou cadeiras; 
- O utilizador tem livre acesso às estantes; 
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- Após a consulta, os livros ou documentos devem ser entregues à assistente operacional ou 
professor da equipa da BE, sendo colocados em quarentena, em local próprio para o efeito (uma 
caixa para cada dia da semana); 
- A mesa, cadeira e zonas de contacto são desinfetados após cada utilização. 
 
 4. ESPAÇO INTERNET 
- A lotação máxima no espaço internet é limitada ao número de lugares sentados disponíveis (4 
lugares); 
- O acesso aos computadores é orientado pela assistente operacional ou professor da equipa da 
BE; 
- A mesa, cadeira, teclado e zonas de contacto são desinfetados após cada utilização. 
 
5. EMPRÉSTIMO PARA SALA DE AULA/ EMPRÉSTIMO DOMICILIÁRIO 
- Os livros e documentos emprestados para a sala de aula são levantados e devolvidos pelo 
professor; 
- Depois de devolvidos, os livros e documentos são colocados em quarentena, na caixa 
correspondente ao dia da semana em que são devolvidos; 
- Os livros provenientes de empréstimo domiciliário são igualmente colocados em quarentena. 
 

Gabinetes/serviços/salas de aula/laboratórios  

Reduzir a ocupação destes espaços de forma a garantir a distância de segurança de 1,5 m, sendo 2 m a 

situação ideal;  

○ Preparar previamente, por parte dos docentes, as aulas de laboratório, tendo em consideração a 

utilização de máquinas/equipamentos por diferentes alunos, garantindo a regra do distanciamento 

social entre eles e a higienização dos equipamentos/máquinas entre utilizações;  

Na entrada para o auditório/sala/ginásio, os alunos não devem estar aglomerados, devem formar sempre 

que possível uma fila indiana;  

 

Auditórios  

○ Reduzir a capacidade destes espaços, garantindo a distância de segurança de 1,5 m, sendo 2m a 

situação ideal; 

○ Marcação/sinalização dos lugares a não utilizar; 
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Espaços de refeição - Cantina 

○ Promover a utilização do serviço Takeaway para os alunos que terminam as atividades escolares, 

no turno da manhã e se ausentam da Escola; 

○ Definir e cumprir as distâncias de segurança na fila, marcadas no pavimento privilegiando a fila 

indiana, cumprindo rigorosa e integralmente as medidas básicas de higiene previstas; 

○ Reorganizar os espaços de refeição de modo a assegurar uma distância de segurança entre os 

utilizadores de 1,5 m, sendo 2m a situação ideal; 

○ Marcação/sinalização dos lugares a não utilizar; 

○ Efetuar o controlo da entrada do número de pessoas, de modo a garantir que estes espaços não 

excedem, no máximo, 50% da lotação; 

Instalações Desportivas 

Na aula de Educação Física 

○ Todos os espaços/Instalações desportivas serão apenas utilizadas para a realização das aulas de 

Educação Física/ treinos do Desporto Escolar; 

○ Os espaços exteriores deverão estar balizados com grades e só serão utilizados para as aulas de 

Educação Física. Fica interdita a permanência dos alunos nestes espaços aquando os intervalos; 

○ Os alunos nos dias em que têm aula de Educação Física, terão de vir equipados de casa, trazendo, 

no entanto, as sapatilhas para a realização da aula em mochila própria;  

○ Os alunos que venham dos blocos de aulas, para se dirigirem às instalações desportivas, terão de 

cumprir os circuitos definidos e só levam para a aula o material específico de Educação Física. O 

restante material (livros e cadernos) devem deixar na sala de aula ou em cacifo próprio (exceto as 

turmas que após a aula terminar, irão para casa); 

○ Os alunos que venham de casa, para acesso às Instalações desportivas, terão também de realizar 

os percursos pré-definidos e assinalados nos locais respetivos; 

○ Cada aluno deve proceder à desinfeção/lavagem das mãos, aquando a entrada nas instalações 

desportivas, bem como à saída das mesmas; 

○ O uso de máscara nas instalações desportivas é obrigatório. Só após indicação do Professor, é que 

o aluno poderá retirar a mesma. 
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○ Cada entrada de acesso às instalações desportivas (portas de incêndio do ginásio, portas de acesso 

ao ginásio e portas exteriores dos balneários), deverão ter tapetes com detergente impregnado, 

seguido de um pano seco, onde todos os alunos realizarão a higienização do seu calçado; 

○ Serão definidos de 4 circuitos de acesso às instalações desportivas, em função do Espaço em que 

irá decorrer a aula: 

○ A turma que vai realizar a aula no Espaço 1, dirige-se à respetiva porta de incêndio desse espaço. A 

entrada dos alunos deve ser feita em fila indiana, dirigindo-se para uma zona pré-definida (balizada 

com cones sinalizadores) onde todos os alunos da turma, realizarão a troca de calçado e onde 

colocarão as suas mochilas. Após a realização da aula, a saída dos alunos é efetuada pela mesma 

porta. 

○ A turma que vai realizar a aula no Espaço 2 dirige-se à porta de acesso ao Ginásio, da ala 

masculina. A entrada dos alunos deve ser feita em fila indiana, dirigindo-se para uma zona pré-

definida (balizada com cones sinalizadores) onde todos os alunos da turma, realizarão a troca de 

calçado e onde colocarão as suas mochilas. Após a realização da aula, a saída dos alunos é 

efetuada pela mesma porta. 

○ A turma que vai realizar a aula no Espaço 3, dirige-se à porta de incêndio do espaço 3. A entrada 

dos alunos deve ser feita em fila indiana dirigindo-se para uma zona pré-definida, (balizada com 

cones sinalizadores) onde todos os alunos da turma, realizarão a troca de calçado e onde colocarão 

as suas mochilas. Após a realização da aula, a saída dos alunos é efetuada pela mesma porta por 

onde entraram. 

○ A realização dos percursos definidos deverá ser orientada pelo professor de Educação Física da 

turma; 

○ A turma que vai realizar a aula no Espaço Exterior irá utilizar os balneários para a realização da 

troca de calçado próprio (caso seja necessário) e para guardar os seus pertences (mochilas). Esta 

entrada deve ser feita em fila indiana. Os seus pertences permanecerão no balneário até ao fim da 

aula. Assim sendo a turma dividir-se-á pelos dois balneários (feminino e masculino 

respetivamente) e no seu interior terá que realizar os percursos pré-definidos para a utilização dos 

bancos dos balneários. Cada banco deverá ter a lotação máxima de 2 alunos. Após este 

procedimento, os alunos sairão pela mesma porta que entraram, para se poderem dirigir para o 

espaço da aula (Espaço exterior). Os alunos só poderão sair do balneário quando todos os 

elementos (masculino/feminino respetivamente) estiverem já dentro do balneário (para evitar 

assim cruzamentos de alunos nas entradas e saídas de acesso a estas instalações); 
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○ Todo este procedimento deverá ser orientado pelos funcionários. O funcionário deverá fechar à 

chave, todas as portas de acesso aos balneários, visto que os alunos deixarão lá os seus pertences. 

Após a realização da aula, os alunos dirigir-se-ão novamente aos balneários respetivos, a fim de ir 

buscar os seus pertences e deverão novamente cumprir a fila indiana, bem como a realização dos 

percursos e só saindo novamente após a entrada de todos os elementos. 

○ Docentes e funcionários afetos às instalações desportivas, realizarão o acesso ao ginásio através da 

porta de acesso ao Ginásio da ala feminina. 

○ Não será permitida a utilização dos cacifos dos balneários; 

○ A zona de banhos dos balneários ficará interdita (balizada com fita);  

○ A utilização dos WC de cada balneário terá a supervisão dos funcionários, por forma a serem 

utilizados apenas por um aluno de cada vez, e para seguidamente se proceder à higienização desse 

espaço.  

○ A zona de colocação das mochilas bem como os balneários deverão ser higienizados após cada 

utilização; 

○  Afixar croqui dos circuitos nas entradas e acesso às instalações desportivas; 

 

INFORMAÇÃO E CONSCIENCIALIZAÇÃO  

Para assegurar o correto cumprimento deste plano devem ser promovidas ações de informação e 

consciencialização de toda a comunidade acerca das práticas definidas nos capítulos anteriores e dos 

vários procedimentos descritos. 

Estas ações passam por:  

- Difusão via email institucional para todo os docentes técnicos colaboradores e assistentes operacionais;  

- Parcerias com o Centro de saúde local para apresentação/informação à comunidade escolar sobre os 

procedimentos a atuar no controlo da transmissão da Covid-19 em contexto escolar 

- Disponibilização na página da internet;  

- Sensibilização feita nas aulas pelos docentes.  
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13. REVISÃO DO PLANO  

O presente plano é dinâmico e será atualizado sempre que a situação o aconselhar. Cada versão terá um 

número próprio e as alterações relativamente à versão anterior serão sempre apresentadas a sublinhado, 

com a cor verde.  
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14. MONITORIZAÇÃO DO PLANO 

Na sua reunião semanal, a Equipa de Promoção e Educação para a Saúde registará as evidências da 

implementação do plano, em formulário próprio (checklist), comunicando ao coordenador da Equipa de 

Gestão do Plano de Contingência as inconformidades que ultrapassam o seu âmbito de ação. 
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15. FONTES DE INFORMAÇÃO PERMANENTE / 

BIBLIOGRAFIA  

  

Direção Regional da Saúde (DRS) http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/srs-drs/;   

Direção Geral da Saúde (DGS) https://www.dgs.pt/  

Organização Mundial da Saúde (OMS); http://www.who.int/en/  

Centro  Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças  (ECDC) 

 https://europa.eu/europeanunion/index_pt  

Coronavírus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE 

http://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ec 

f6  

Plano de Contingência para a COVID 19 Universidade do Porto www.up.pt Plano de Contingência COVID 19 

IPCA IPCA.pt  

Referencial escolas Controlo da transmissão de Covid-19 em contexto escolar 

Nova versão do Referencial escolas Controlo da transmissão de Covid-19 em contexto escolar (06/01/2022) 

  

  

http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/srs-drs/
http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/srs-drs/
https://www.dgs.pt/
https://www.dgs.pt/
http://www.who.int/en/
http://www.who.int/en/
https://europa.eu/european-union/index_pt
https://europa.eu/european-union/index_pt
http://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
http://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
http://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
http://www.up.pt/
http://www.up.pt/
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16. ANEXOS  

Definição de circuitos 

● Bloco B - Piso 0  

● Bloco B - Piso 1  

● Bloco B - Piso 2  

● Bloco C - Piso 0  

● Bloco C - Piso 1  

● Bloco C - Piso 2  

● Bloco D - Piso 0  

● Bloco D - Piso 1  

● Bloco D - Piso 2  

● Biblioteca Escolar  

● Instalações Desportivas 

https://www.escolahenriquemedina.org/orientacao/BLOCO%20B%20PISO%200%20-%20SET20%20V1.pdf
https://www.escolahenriquemedina.org/orientacao/BLOCO%20B%20PISO%201%20-%20SET20%20V1.pdf
https://www.escolahenriquemedina.org/orientacao/BLOCO%20B%20PISO%202%20-%20SET20%20V1.pdf
https://www.escolahenriquemedina.org/orientacao/BLOCO%20C%20PISO%200%20-%20SET20%20V1.pdf
https://www.escolahenriquemedina.org/orientacao/BLOCO%20C%20PISO%201%20-%20SET20%20V1.pdf
https://www.escolahenriquemedina.org/orientacao/BLOCO%20C%20PISO%202%20-%20SET20%20V1.pdf
https://www.escolahenriquemedina.org/orientacao/BLOCO%20D%20PISO%200%20-%20SET20%20V1.pdf
https://www.escolahenriquemedina.org/orientacao/BLOCO%20D%20PISO%201%20-%20SET20%20V1.pdf
https://www.escolahenriquemedina.org/orientacao/BLOCO%20D%20PISO%202%20-%20SET20%20V1.pdf
https://www.escolahenriquemedina.org/orientacao/Circuito%20da%20BE.pdf
https://www.escolahenriquemedina.org/orientacao/2_Circuitos%20Instala%C3%A7%C3%B5es%20desportivas.pdf

