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1 - Enquadramento  

 

Na atual situação relacionada com o COVID-19, as Autoridades de Saúde Nacionais 

determinam, a todos os serviços ou estabelecimentos, a elaboração de planos de contingência que 

minimizem o risco de contágio e permitam o bom funcionamento das atividades essenciais.  

A Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu um conjunto de informações e orientações, das quais 

se destacam a INFORMAÇÃO 005/2020 de 27/02/2020 e a ORIENTAÇÃO 006/2020 de 26/02/2020, 

que são atualizadas pela DGS de acordo com a evolução da situação.  

Este documento, em cumprimento do disposto no Despacho n.º 2836-A/2020, de 

02/03/2020, designado por plano de contingência, define um conjunto de orientações que permite a 

preparação e adequação da resposta de cada escola, centrando-se nas questões operacionais a 

acautelar, de forma a proteger a saúde dos alunos, docentes, trabalhadores não docentes e 

visitantes, assegurando a continuidade da atividade.  

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

recomendações e informações emitidas e a emitir pela DGS, pelo que poderão surgir nivas versões 

do plano de contingência. 

 

1.1.Coronavírus SARS-CoV-2 

 

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções. Este novo coronavírus, 

que provoca a doença COVID-19, tem a designação de SARS-CoV-2. Normalmente estas infeções 

estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser semelhantes a uma gripe comum ou evoluir 

para uma doença mais grave, como a pneumonia com insuficiência respiratória aguda, falência renal 

e, até mesmo, levar à morte. 

 

 1.2. Principais sintomas 

 

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

 Febre; 

 tosse; 

 falta de ar (dificuldade respiratória); 

 cansaço. 

 

1.3. Tempo de incubação e formas de manifestação 

 

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

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

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

caso confirmado. As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de 

transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos 

contaminados).  
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2 – Plano de Contingência  

 

2.1. Efeitos que a infeção de alunos, docentes, trabalhadores não docentes e visitantes pode 

causar na escola 

 

O novo Coronavírus, como agente causador de um cluster de pneumonias na China, é 

atualmente reconhecido como uma ameaça à Saúde Pública no contexto internacional. O atual 

conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no conhecimento sobre os primeiros 

casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do mesmo subgénero. 

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

exposição próxima a 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 de 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). Até à data não existe vacina ou tratamento específico 

para esta infeção. 

As escolas são espaços prioritários para a implementação de planos de contingência para 
esta epidemia, uma vez que, pelas suas características, são locais ideais para a disseminação do vírus. 
São áreas onde se encontram muitas pessoas em simultâneo e cujo funcionamento implica a 
interação em grupos, em salas fechadas, onde a partilha de objetos é uma constante e em situações 
de proximidade.  
 

 

2.2. Procedimentos preventivos 

 

A Escola divulgará na sua página e no facebook oficial toda a informação disponibilizada pela 

DGS, no sentido da promoção, em toda a comunidade, de comportamentos preventivos e de 

contenção de transmissão do novo coronavírus, reforçando a informação aos alunos e respetivos 

Encarregados de Educação através dos Diretores de Turma. 

 

2.2.1. Regresso de deslocações ao estrangeiro  

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

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

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

ativa, identificados pelas Autoridades de Saúde.  

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

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

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

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

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

contacto físico.  
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Quaisquer alterações ao estado de saúde devem ser comunicadas de imediato à linha SNS 24 

(808 24 24 24) que analisará o risco em concreto e dará as devidas recomendações/orientações.  

 

2.2.2. Recomendações sobre cuidados de higiene e precauções de contágio  

Todos os elementos da comunidade escolar devem seguir recomendações no que diz 

respeitos aos cuidados de higiene: 

a) Cumprir com os procedimentos básicos de higienização das mãos (lavar as mãos com água 

e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 segundos, cobrindo todas as superfícies 

das mãos e esfregando-as até ficarem secas; sabão e água devem ser usados, 

preferencialmente, antes e após a preparação de alimentos, antes das refeições, após o uso 

da casa de banho e sempre que as mãos estejam sujas);  

b) Sempre que qualquer pessoa tenha necessidade de espirrar ou de tossir, deverá cumprir 

os procedimentos de etiqueta respiratória evitando tossir ou espirrar para as mãos, tossindo 

e/ou espirrando para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou usar lenço de papel 

e higienizar as mãos;  

c) Usar, em alternativa, para higiene das mãos uma solução à base de álcool; 

d) Usar lenços de papel de utilização única para se assoar;  

e) Deitar os lenços usados num caixote do lixo, lavando as mãos de seguida;  

f) Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com 

secreções respiratórias;  

g) Não partilhar objetos nem comida 

h) Não entrar no espaço escolar se tiver febre, tosse ou dificuldade respiratória 

i) Deverão ser implementadas práticas de conduta social, evitando apertos de mão e 

contactos próximos com pessoas que apresentem sinais de infeção respiratórias. 

 

 

2.3. Preparação face a um possível caso de infeção por Covid-19 

 

 2.3.1. Sala de isolamento  

A colocação numa área de “isolamento” visa impedir que outros possam ser expostos e 

infetados. Tem como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível no 

serviço e na comunidade. 

A sala de “isolamento” na escola sede é o gabinete médico, tem como finalidade evitar ou 

restringir o contacto direto com quem apresente os sintomas acima descritos.  

A escolha desta sala justifica-se pelo facto de se encontrar perto da saída da escola, e existir 

um telefone e casa de banho de uso restrito para o espaço, minimizando-se o contacto do 

possível caso com a restante comunidade escolar.  

Nas Escolas de 1.º Ciclo e Jardins de Infância será utilizada uma sala livre da unidade orgânica 

ou na sua inexistência um espaço específico especificamente destinado para esse fim pela 

Coordenadora de Estabelecimento. 
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Nestes espaços correspondentes a áreas de isolamento estarão disponíveis: um kit com água 

e alguns alimentos não perecíveis; contentor de resíduos (com abertura não manual e saco 

de plástico); solução antisséptica de base alcoólica (disponível no interior e à entrada desta 

área); toalhetes de papel; máscara(s) cirúrgica(s)1; luvas descartáveis; termómetro. 

 

 

 

 2.3.2. Procedimentos específicos 

 

Relativamente à higiene pessoal:  

 Obrigatoriedade de lavagem das mãos na cantina (controlado por funcionário); 

 Aconselhamento de lavagem das mãos à entrada e saída da sala de aula (controlado 

pelo professor); 

 Desinfeção das mãos com álcool/álcool-gel1 colocado à entrada das salas de aula de 

informática (controlado pelo professor) e da biblioteca (controlado pela funcionária). 

 Aconselhamento de desinfeção das mãos com álcool/álcool-gel dos visitantes à 

entrada da escola. 

 

 

No que diz respeito à higiene das instalações é necessário introduzir as seguintes alterações:  

 Esvaziar os caixotes de lixo das salas de aula à hora de almoço e ao final do dia;  

 Desinfetar as maçanetas das portas e dos corrimãos, à hora de almoço e final do dia;  

 Arejar as salas de aula e todos os locais fechados, abrindo portas e janelas durante 

aproximadamente 2 minutos. Nas salas de aula o arejamento deve ser efetuado ao 

iniciar e ao terminar a aula; 

 Efetuar a limpeza/desinfeção das casas de banho após os intervalos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 mediante disponibilidade no mercado 
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COORDENADORA 

Dr.ª Luzia Veludo 
(Diretora do Agrupamento) 

SUBCOORD. EB 2/3 

Dr.ª Eugénia Cordeiro 

(Adjunta da Diretora) 

SUBCOORD. EB1/JI 

Dr.ª Ana Isabel Reis 

(Assessora da Direção) 

Pais e Associação de Pais da 

Escola Sede 

PESSOAL DOCENTE E 

NÃO DOCENTE  

EB 2/3 

Assessor da equipa 

Dr.ª Elisa Cidade 

(Apoio à Direção) 

Assessor da equipa 

Dr.ª Ana Mendes 

(Coord. Saúde) 
COORDENADORAS DE 

ESTABELECIMENTO COORDENADORAS 

DE CICLO 

PESSOAL DOCENTE E 

NÃO DOCENTE EB1 / JI 
DIRETORES DE 

TURMA 

Pais e Associações de 

Pais EB1e JI 

2.3.3. Constituição e responsabilidades da estrutura de comando e controlo  
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Cadeia de Comando e Controlo  

 

A Cadeia de Comando e Controlo define a liderança e coordenação em situação de epidemia e 

tem autoridade para tomar decisões e atuar em conformidade a todos os níveis de intervenção. A 

seguir indicam-se os papéis dos responsáveis de cada setor que, na ausência dos mesmos, deverão 

ser desempenhados pelos respetivos substitutos sob supervisão do coordenador.  

 

A Diretora, enquanto Coordenadora, é responsável pela implementação e coordenação do 

plano de contingência. Diligencia:  

 A garantia da normalidade, na medida do possível, das atividades letivas;  

 O contacto com a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) no caso de suspeita de alunos ou 

trabalhadores com COVID-19;  

 O contacto com os Encarregados de Educação, no caso de suspeita de alunos com 

COVID-19;  

 A implementação das medidas a emitir pela Direção Geral de Saúde;  

 A ordem de encerramento do(s) estabelecimento(s) de ensino, de acordo com as 

recomendações das entidades competentes.  

 

As Adjuntas da Diretora indicados no organigrama, enquanto Subcoordenadoras,  

 Coordenam as estruturas e setores indicados no organigrama; 

 São responsáveis pela gestão de serviços e materiais. 

 

As Coordenadoras de Estabelecimento: 

 Monitorizam o cumprimento das normas e orientações definidas no presente plano de 

contingência; 

 Mantém informada a Adjunta da Diretora de todas as ocorrências no âmbito do Plano 

de Contingência da respetiva Unidade Orgânica; 

 Tomam as diligências necessárias de comunicação da existência de casos suspeitos 

e/ou confirmados de COVID-19. 

 

A Coordenadora da Educação para a Saúde: 

 Assessora a Subccordenadora nas suas funções e tarefas. 

 Mantém-se atualizada com as informações emanadas da DGS e providencia a sua 

divulgação por toda a comunidade escolar, via página da Escola e Facebook; 

 Mantém informadas as Coordenadoras de Ciclo e de Estabelecimento das orientações 

recebidas das entidades responsáveis. 
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2.3.4. Autoridades de saúde e respetivos contactos 

 

Linha de Saúde 24 

Contacto: 808 24 24 24 

 

Delegado de Saúde de Gaia: Dr. Rola 

Contacto: 927810757 

 

Enfermeira Especialista em Saúde Comunitária  

Unidade de Saúde Pública – ACES Espinho/Gaia 

Maria Helena Fernandes Devezas 

Contacto: 968300048 / 227137417 

 

 

2.3.5. Informação à comunidade educativa – pessoal docente e não docente e pais e 

encarregados de educação 

 

A divulgação do Plano de Contingência é realizada por email para todo o pessoal 

docente e não docente das várias escolas do Agrupamento 

O Plano de Contingência está disponibilizado a pais e encarregados de educação e 

genericamente a todos os elementos da comunidade escolar na página da escola. 

Será igualmente divulgada no facebook do Agrupamento Sophia de Mello Breyner. 

A página da escola disponibilizará ainda informação atualizada sobre o coronavírus 

SARS-CoV-2 conforme proveniente da DGS e conforme orientações e informações de âmbito 

interno 

Os diretores de turma, coordenadores de estabelecimento e elementos da estrutura 

de comando e controlo estão disponíveis para esclarecimentos e dúvidas – para evitar 

aglomerações desaconselháveis, solicita-se que a prestação de esclarecimentos e 

informações seja solicitada por via não presencial. 

 

 

 

 

3. Procedimentos numa situação em que existe um aluno, docente, trabalhador não docente ou 

visitante suspeitos de infeção 

 

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

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

epidemiológicos.  
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A definição seguidamente apresentada é baseada na informação disponível, à data, no 

Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis (ECDC): 

 

 
 

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

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

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

 

Já na área de “isolamento” contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24). Nas situações necessárias 

o assistente operacional acompanha o aluno até à área de “isolamento”. O acompanhante do aluno, 

docente ou trabalhador não docente com sintomas, deve cumprir as precauções básicas de controlo 

de infeção, quanto à higiene das mãos.  

 

Casos práticos: 

 

ALUNO – CASO EM CONTEXTO DE SALA DE AULA 

I 

 

1. O docente questiona o aluno no sentido de averiguar se este se sente com 

febre ou apresenta sintomas de tosse, falta de ar (dificuldade respiratória), cansaço; 

2. Em caso de suspeita de infeção, o docente chama um Assistente Operacional 

de apoio, que coloca a máscara no aluno, se disponível, de forma serena, procurando 

tranquilizá-lo; 

3. O Assistente Operacional acompanha o aluno à sala de isolamento; 

4. Mede a temperatura ao aluno;  

5. Em caso de temperatura superior ou igual a 38.ºC, liga para a coordenadora ou 

subcoordenadora da estrutura de controlo e aguarda a sua decisão; 

6. Desinfeta as mãos do aluno e as suas mãos (recorrendo ao álcool e a 

toalhetes); 

7. A coordenadora liga para a linha Saúde 24 e age em conformidade com as 

orientações recebidas; 

8. A coordenadora providencia o contacto com o Encarregado de Educação do 

aluno. 
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II 

 

Outra assistente operacional apoia o docente da turma do aluno ainda na sala de 

aula: 

9. Promove o arejamento imediato da sala; 

10.Desinfeta a mesa do aluno e de instrumentos por ele manipulados passíveis 

de desinfeção; 

11. Diligencia a desinfeção das mãos de todos os alunos da turma ; 

12. A turma e o docente aguardam na sala as orientações da equipa de controlo. 

 

 

 

 

 

ALUNO – CASO FORA DO CONTEXTO DE SALA DE AULA 

 

I 

 

1. O aluno dirige-se a uma Assistente Operacional do pavilhão mais próximo; 

2. A Assistente Operacional questiona o aluno no sentido de averiguar se este se 

sente com febre ou apresenta sintomas de tosse, falta de ar (dificuldade respiratória), 

cansaço; 

3. Em caso de suspeita de infeção coloca a máscara no aluno, se disponível, e de 

forma serena, procurando tranquilizá-lo, encaminha-o para a sala de isolamento; 

4. O assistente operacional mede a temperatura ao aluno; 

5. Em caso de temperatura superior ou igual a 38.ºC, a Assistente Operacional 

liga para a coordenadora da equipa operacional e aguarda a sua decisão.  

6. O Assistente Operacional desinfeta as mãos; 

7. A coordenadora liga para a linha Saúde 24 e age em conformidade com as 

orientações recebidas;  

8. A coordenadora providencia o contacto com o Encarregado de Educação do 

aluno. 

 

  

II 

9. A Coordenadora promove a pesquisa de contactos próximos recentes do aluno 

com caso sob suspeita; 

10. Regista os contactos ocorridos, prevenindo a declaração de caso confirmado 

do aluno observado. 
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FUNCIONÁRIO (DOCENTE OU NÃO DOCENTE) 

 

I 

 

1. O funcionário – docente ou não docente, enquanto a prestar serviço na escola, 

apercebe-se da manifestação de febre e sintomas de tosse, falta de ar (dificuldade 

respiratória), cansaço; 

2. Dirige-se para a sala de isolamento; 

3. Verifica a temperatura corporal;  

4. Caso a temperatura seja igual ou superior a 38.ºC, informa a Coordenadora da  

 da equipa de controlo.  

5. É providenciada a ligação para a linha Saúde 24  

 

 

 

A partir do momento em que o SNS 24 é contactado, ocorrem as seguintes situações: 

 

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

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

 

Após avaliação, o SNS 24 informa o seguinte:  

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

situação clínica;  

• Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao Médico 

(LAM), da DGS, para validação da suspeição.  

 

Desta validação o resultado poderá ser:  

1. Caso Suspeito Não Validado: este fica encerrado para COVID-19. O SNS24 define os 

procedimentos habituais e adequados à situação clínica do aluno, docente ou trabalhador 

não docente. 

2. Caso Suspeito Validado: a DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e Autoridade de Saúde Regional, 

iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos.  

 

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

circunscrição sobre a existência do caso suspeito validado.  

 

 

 

 

 



  

 
  
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOPHIA DE MELLO BREYNER 

ESCOLA SEDE – ESCOLA BÁSICA SOPHIA DE MELLO BREYNER 
Rua do Lameiro Novo -  Arcozelo – 4410-398 V. N. Gaia – Tel: 227622443   E-mail: direcao@aesophiambreyner.pt 

 

Plano de Contingência COVID-19                        PÁG. 13 

 

4. Procedimentos perante um caso suspeito validado 

 

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

informa a Autoridade de Saúde Local. A Autoridade de Saúde Local informa dos resultados dos testes 

laboratoriais e:  

 

• Se o caso for não confirmado: este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os 

procedimentos habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas as medidas 

do plano de contingência;  

• Se o caso for confirmado: a área de “isolamento” deve ficar interditada até à validação da 

descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só 

poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde.  

 

 

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 local onde se encontrava o 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 próximo com um caso confirmado de COVID-19. 6 O contacto próximo com 

caso confirmado de COVID-19 pode ser de:  

 

1. “Alto risco de exposição”:  

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

- Quem esteve face-a-face com o caso confirmado ou em espaço fechado com o mesmo;  
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- Quem partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou outros 

objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue, 

gotículas respiratórias.  

 

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 de meios de contenção respiratória; etiqueta 

respiratória; higiene das mãos).  

Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 

dias desde a data da última exposição a caso confirmado. 

 

 

NOTAS: É recomendável a leitura atenta das Orientações, Informações e Notas da DGS, a 

consultar na página da DGS disponível no link: https://www.dgs.pt/ que, como referido, vão sendo 

atualizadas sempre que exista evolução da situação. 


