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1. INTRODUÇÃO 

No seguimento das recomendações da Direção-Geral de Saúde, e considerando a necessidade de proteger 

toda a comunidade educativa, o diretor pedagógico aprovou o presente Plano de Contingência, versão 4.0, 

no âmbito da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-22, agente causal da COVID-19.  

Importa salientar que o levantamento das restrições aumenta ainda mais a responsabilidade individual e 

coletiva. O SARS-CoV-2 circula na comunidade, e esta nova fase exige de cada cidadão um rigor acrescido no 

cumprimento das medidas preventivas e de Saúde Pública.  

2. OBJETIVO 

A atualização do Plano de contingência na sua versão 4.0, define estratégias que permitam o ensino 

presencial, dando prioridade à prevenção da doença e à minimização do risco de transmissão de SARS-CoV-

2, em condições de segurança e higiene nos estabelecimentos de educação ou ensino na retoma do ano 

letivo 2021/2022. Para tal, seguiu-se o Referencial para as escolas 2022, orientação conjunta da Direção-

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

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

preventivas a adotar. Pretende apresentar, de uma forma simplificada, informação sobre a COVID-19, bem 

como as medidas a implementar por diferentes atores da comunidade educativa. O objetivo é servir como 

referencial de atuação para a prevenção e controlo da transmissão de SARS-CoV-2 no que respeita à gestão 

de casos, contactos e surtos de COVID-19 em contexto escolar. 

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

O Plano de Contingência estabelece e documenta os procedimentos de decisão e coordenação das ações ao 

nível interno e o processo de comunicação interna e externa, nomeadamente com as entidades nacionais de 

saúde. 

4. PRINCIPIOS 

O Plano de Contingência do ECB tem subjacentes os seguintes princípios: 

- Salvaguardar a vida de pessoas, reduzindo o risco de contaminação (por via do contacto com colegas) 

limitando a propagação no interior das instalações; 

- Diminuir os efeitos da infeção nomeadamente o absentismo dos professores, funcionários e alunos. 

- Envolver as entidades oficiais que possam garantir o apoio na resolução da situação de crise. 
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5. INFORMAÇÕES GERAIS 

5.1. O que é o Corona Vírus – Covid-19 

COVID-19 é o nome oficial, atribuído pela Organização Mundial da Saúde, à doença provocada por um novo 

coronavírus (SARS-COV-2), que pode causar infeção respiratória grave como a pneumonia. Este vírus foi 

identificado pela primeira vez em humanos, no final de 2019, na cidade chinesa de Wuhan, província de 

Hubei. 

5.2. Quais os principais sintomas: 

Os sintomas são semelhantes a uma gripe: 

 febre 

 tosse 

 falta de ar (dificuldade respiratória) 

 cansaço 

5.3. Como se transmite  

 

Segundo a informação da DGS (orientação 006/2020 de 26/02/2020): 

 Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se:  

− Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);  

− Pelo contacto direto com secreções infeciosas;  

− Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron).  

[…] 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. O contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, 

em seguida, o contacto com as mucosas orais, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), pode conduzir à 

transmissão da infeção.  

5.4. Como prevenir a contaminação 

É obrigatório para todos os membros da comunidade educativa e visitantes da escola: 

1. Utilizar máscara no acesso e dentro do recinto escolar. 

2. Higienizar as mãos à entrada e à saída do recinto escolar, com solução antisséptica de base alcoólica 

(SABA); 

https://www.sns24.gov.pt/tema/sintomas/febre/
https://www.sns24.gov.pt/avaliar-sintomas/
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3. Não partilhar objetos nem comida; 

4. Não entrar no espaço escolar se tiver febre, tosse ou dificuldade respiratória; 

5. Apenas entrar no espaço escolar no horário definido para as suas atividades letivas e sair logo após o 

término destas; 

6. Manter o distanciamento físico de cerca de 2 metros; 

7. Frequentar apenas os espaços/zonas a si adstritos; 

8. Contactar imediatamente a responsável pela coordenação e implementação do plano - Dalila Barreiro 

(telemóvel 963594881) se tiver febre, tosse ou dificuldade respiratória estando dentro do espaço escolar 

ou no exterior. 

9. Lavar frequentemente as mãos com água e sabão durante a permanência no espaço escolar; 

10. Quando dentro do estabelecimento de ensino, utilizar os circuitos de entrada e saída da sala de aula e 

de deslocação que foram definidos para cada grupo de pessoas e que são explicados a cada um no 

primeiro dia de aulas presenciais. 

11. Não frequentar os espaços escolares que estão vedados por não serem necessários à atividade letiva. 

12. Dentro da sala de aula, respeitar o distanciamento físico mínimo de 1 metro entre as pessoas. 

13. Não será autorizado a entrar no Externato Cooperativo da Benedita qualquer pessoa (membro da 

comunidade educativa ou outro) que manifeste sintomas de febre, tosse ou dificuldade respiratória. 

14. Caso se trate de aluno menor não acompanhado (por se deslocar sozinho para a escola), será dirigido 

imediatamente para a sala de isolamento, iniciando-se o procedimento descrito infra. 

15. Não será autorizado a entrada na escola a qualquer pessoa (membro da comunidade educativa ou outro) 

que não esteja a utilizar máscara. 

 

 

 

 

 

 



Plano de Contingência COVID-19 – 10/01/2022 7 

 
 

6. COORDENADOR E EQUIPA OPERATIVA 

6.1. A coordenação global do Plano é efetuada por: 

A coordenação global do Plano é responsabilidade do Diretor Pedagógico que delegará na Diretora dos 

Recursos Humanos e Materiais (Dalila Barreiro), devidamente apoiada por uma equipa operativa. 

6.2. A equipa operativa é composta por: 

 - Marisa Ferreira  (Subdiretora) 

-  Diretores de Ciclo (Zita Nogueira; Conceição Raimundo; João Simões) 

- Maria de Fátima Couto (Chefe dos serviços Administrativos) 

 - Pedro Gonzaga (Contabilista) 

 - Maria Teresa Agostinho (Coordenadora da Biblioteca) 

 - Manuela Faustino (Economato) 

7. DEFINIÇÃO DA CADEIA DE “COMANDO E CONTROLO” 

7.1.Coordenadores 

 O Plano é coordenado por: Dalila Barreiro – Substituto: Marisa Ferreira 

7.2. Cadeia de decisão 

 

A gestão da situação depende da pertinência das decisões e das ações levadas à prática em cada momento. 

Competências: 

- Decidir sobre a gestão da crise face ao evoluir da situação; 

- Coordenar as atuações a nível interno; 

- Obter e consolidar a informação; 

- Gerir o processo de comunicação interno e externo. 

- Assegurar a necessária articulação com as autoridades (serviços de saúde, Direção-Geral da 

Saúde, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares) e com os encarregados de educação.  

- Identificar as condições, recursos e meios para assegurar o funcionamento dos serviços. 

- Identificar eventuais necessidades de aumentar temporariamente a reserva de materiais para obstar 

eventuais dificuldades na cadeia de fornecimento habitual;  

- Contactar com os fornecedores essenciais e conhecer os seus planos de contingência. 
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8. IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EM 

SITUAÇÃO DE CRISE 

Apesar deste plano ter uma grande preocupação ao nível da prevenção, o mesmo deve prever as formas de 

manter as atividades consideradas essenciais, no caso de um elevado absentismo dos seus profissionais. 

1. Em caso de ausência de um número elevado de professores ou outros profissionais, as condições 

mínimas para a escola se manter em funcionamento são as seguintes: 

Serviços Funcionários efetivos Funcionários a faltar 

Refeitório 2 / Uniself 1 

Secretaria 4 2 

Biblioteca 4 3 

Contabilidade 2 1 

Auxiliares 18 8 

Professores  80 5 

 

(Caso o número de faltas seja superior ao indicado, a direção pedagógica aconselha o encerramento 

da escola. Contudo, se for assinalado algum caso de alguém infetado, será o delegado de saúde a 

decidir pelo encerramento mesmo que os números sejam inferiores aos apresentados no quadro 

acima indicado). 

2. Caso esteja presente um número de trabalhadores inferior ao indicado ou assim seja determinado 

pelas autoridades de saúde, a escola será encerrada.  

3. Nesta eventualidade, a direção enviará a toda a comunidade educativa informação regular sobre o 

período de encerramento e as medidas de vigilância a adotar. Esta comunicação será efetuada por 

via eletrónica (email).  

4. A direção procurará, com os docentes, definir planos de trabalho para os alunos de modo a diminuir 

o impacto do encerramento no seu percurso escolar.  

8.1 Cantina  

 
8.1.1 Refeições 

A organização e utilização do refeitório deve acautelar o respeito pelas regras de distanciamento físico entre 

todos os utilizadores, evitando grandes concentrações de alunos. O fornecimento de refeições implica a 

limitação do número de utentes no espaço e o cumprimento dos horários por turnos. 
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9. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO  

9.1 Informação e capacitação 

É fundamental garantir que a Comunidade Educativa possua informação sobre as medidas de prevenção – 

higiene pessoal e do ambiente escolar – que deverão ser adotadas. A informação e o envolvimento de toda 

a comunidade devem ser ativamente promovidos, de acordo com a informação afixada em todas as 

instalações sanitárias, átrios, e biblioteca - cartazes e folhetos - disponibilizados pela Direção Geral de Saúde 

(DGS). 

9.2. Informação aos alunos e pais  

- Os pais devem ser informados do plano de contingência do ECB, para a COVID-19. 

- Informar os pais da obrigatoriedade de levarem os filhos, em situação de febre, caso lhes seja solicitado.  

- Informar os pais das medidas a adotar, em caso de alerta. 

9.3. Divulgação na Página da escola  

 

- Colocação e divulgação de “uma nota informativa sobre o vírus enfatizando os aspetos ligados à transmissão 

do vírus e às condutas preventivas recomendadas. 

9.4. Medidas de higiene do ambiente escolar 

  Plano de Higienização: 

 

1. O Estabelecimento tem um Plano de higienização seguindo a Orientação nº 024/2020 de 

08/05/2020.  

2. O plano de higienização está afixado em local visível e é do conhecimento dos profissionais 

envolvidos. 

Os profissionais de limpeza conhecem bem os produtos a utilizar (detergentes e desinfetantes), as 

precauções a ter com o seu manuseamento, diluição e aplicação em condições de segurança, como se 

proteger durante a realização do seu trabalho e como garantir uma boa ventilação dos espaços durante 

a limpeza e desinfeção 

9.5. Manutenção das instalações sanitárias 

  O estado das instalações e equipamentos para lavagem das mãos, nomeadamente torneiras, lavatórios e 

sistemas dispensadores de detergente e de toalhetes, deve manter-se funcional. 
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9.6. Limpeza 

 

1. A frequência da limpeza de instalações sanitárias e de superfícies e objetos de contato generalizado, 

é realizada de acordo com a Orientação nº 024/2020 de 08/05/2020.  

AÇÕES: 

- Efetuar a limpeza das instalações sanitárias pelo menos duas vezes no perído da manhã e 2 vezes 

no período da tarde.  

- Afixar em todas as instalações sanitárias um documento de registo das limpezas efetuadas. 

- Efetuar a limpeza das superfícies com grande carga de contato de mãos tais como, corrimãos e 

puxadores de portas, se possível, duas vezes ao dia, uma no período da manhã e outra no da 

tarde.  

9.7. Reposição de consumíveis 

Nas instalações sanitárias deve ser reforçada a frequência das visitas para reposição dos consumíveis, 

nomeadamente sabão e toalhetes para limpar as mãos. 

AÇÕES: 

- Reforçar a reposição de sabão e toalhetes para limpar as mãos nas instalações sanitárias. Esta tarefa deverá 

ser efectuada pelo menos duas vezes ao dia, uma no período da manhã e outra no da tarde. 

9.8. Higienização das mãos através de solução anti-séptica 

Estão instalados dispositivos com soluções de limpeza das mãos à base de álcool nas principais entradas da 

escola, na entrada de todas as salas de aula e na secretária do professor.  

O professor deve recomendar o aluno da necessidade de higienizar as mãos nas idas ao quadro (antes e 

depois de usar o marcador e apagador). 

AÇÕES: 

- Instalar dispositivos de parede com soluções de limpeza das mãos; 

- Distribuir doseadores individuais de limpeza das mãos à base de álcool;  
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Quadro de distribuição de pontos de desinfecção à base de solução anti-séptica 

LOCAL QUANTIDADE 

Sala de professores 1 

Salas de isolamento  1 

Biblioteca  1 

Átrio principal  1 

Secretaria  1 

Sala de equipamento audiovisual 1 

Economato 1 

Centro de Recursos e Apoios Educativos 1 

Sala de coordenadores 1 

Refeitório 1 

Salas de aula  17 + 17 

Posto Médico  1 

 

9.9. Arejamento de espaços 

 

É recomendado o arejamento dos espaços fechados, devendo dar-se indicação a docentes e funcionários 

para promover aquele arejamento abrindo, quando possível, as janelas e as portas daqueles espaços. 

Os aparelhos de ar condicionado e aquecimento poderão ser eventualmente desligados. 

AÇÕES: 

- Arejamento de salas de aulas, mantendo as janelas abertas sempre que possível  

- Arejamento de casas de banho, quando possuam janelas ou meios mecânicos de extração. 

- Quando tal não aconteça, dar indicação para que, durante a limpeza, se mantenham as portas abertas. 

 9.10. Medidas de isolamento e distanciamento social 

 

Em caso de necessidade de isolamento temporário de pessoas com suspeita de infecção, esta será feita nas 

salas de isolamento temporário.  

Deve ser limpa, desinfetada de acordo com os procedimentos e arejada após a sua utilização por eventuais 

doentes. 
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10. SALAS DE ISOLAMENTO TEMPORÁRIO 

- Sala de pais (alunos) 

- Balneário dos funcionários, pavilhão Gimnodesportivo  

10.1. Regras de utilização das salas de isolamento temporário 

 

a) A sala deverá estar sempre fechada e só deverá ser aberta, existindo um caso suspeito. 

b) Deve ser limpa, desinfetada de acordo com os procedimentos e arejada após a sua utilização por eventuais 

doentes. 

AÇÕES: 

 Dotar cada sala de isolamento:  

. Termómetro  

⋅ Caixa de máscaras de proteção 

⋅ Caixa de luvas 

⋅ Solução de limpeza das mãos à base de álcool 

⋅ Caixa de maços de lenços de papel 

. Caixote fechado para resíduos 

. Água e bolachas 

11. ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

O atendimento ao publico deve ser realizado no cumprimento das regras definidas de distanciamento e 

dentro da área de proteção definida pela escola. 

AÇÕES: 

- Nos serviços em que haja atendimento, deve ser verificada uma distância típica de atendimento de 

aproximadamente 1,5 m. Quando tal não exista, dever-se-á proporcionar um meio discreto de aumentar essa 

distância.  

 

12. SAUDAÇÕES E CUMPRIMENTOS 

Dada a facilidade de transmissão do vírus, recomenda-se que se evitem as situações de proximidade física 

nos cumprimentos. 
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13. MEDIDAS A ADOPTAR NO CASO DE EXISTIR UMA SUSPEITA DE 

INFEÇÃO POR CORONAVÍRUS. COVID-19 

 

 

1. Em caso de suspeita de infeção do próprio ou de terceiro, todos os membros da comunidade 

educativa têm o dever de contactar imediatamente a coordenadora do plano (Dalila Barreiro) através 

do telemóvel 963594881 ou a funcionária Manuela Silva. 

2. Verificando o coordenador do plano a relevância da suspeita, a pessoa será dirigida para a sala de 

isolamento, situada na entrada principal, junto à secretaria. 

3. Ao dirigir-se (ser dirigido no caso de aluno) para a sala de isolamento, a pessoa não pode tocar em 

quaisquer superfícies nem interagir com terceiros.  

4. A Autoridade de Saúde local é imediatamente informada do caso suspeito, sendo fornecidos os 

dados (nome, data de nascimento, contato telefónico) das pessoas que integram o(s) grupo(s) a que: 

 Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa presente no 

estabelecimento de educação ou ensino, são imediatamente ativados todos os procedimentos 

constantes no Plano de Contingência e é contactado o ponto focal (coordenadora do plano de 

contingência, a professora Dalila Barreiro, através do telemóvel 963594881 ou a funcionária 

Manuela Silva. 



Plano de Contingência COVID-19 – 10/01/2022 14 

 
 

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

para a área de isolamento, através de circuitos próprios, definidos previamente no Plano de 

Contingência, que deverão estar visualmente assinalados. Sempre que se trate de um adulto, 

dirige-se sozinho para a área de isolamento. Na área de isolamento deve constar o fluxo de 

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

 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 ao estabelecimento de educação ou ensino, preferencialmente em veículo próprio. 

 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. O 

diretor ou o ponto focal do estabelecimento de educação ou ensino pode realizar o contacto 

telefónico se tiver autorização prévia do encarregado de educação.  

 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 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:  o Autocuidado: isolamento em casa;  

 o Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados de Saúde Primários;  

 o Avaliação Clínica em Serviço de Urgência. 

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 pelo diretor ou ponto focal 

do estabelecimento de educação ou ensino. 

5. 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 devem constar num documento visível na área de isolamento, e estar gravados 

no telemóvel do ponto focal e do diretor do ECB . 
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6. 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. 

7. A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com a escola , 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. 

8. A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o estabelecimento de 

educação ou ensino 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. 
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14.  ATUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE 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 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 ser contactado o ponto focal.  

1. A Direção do ECB ou o ponto focal contacta de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de 

Saúde Pública Local, a informar da situação.  

2. 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.  

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

alto e de baixo risco e o estabelecimento de ensino, 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;  
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 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). 

14.1 MEDIDAS A ADOTAR PELO CASO CONFIRMADO  

Perante um caso com teste laboratorial (RRT-PCR) positivo para COVID-19, o mesmo deve permanecer em 

isolamento até cumprir com os critérios de cura documentada (Norma nº. 015/2020 , atualizada a 

05/01/2022 , da DGS).  

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

habitabilidade de cada pessoa. 

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

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

sintomas durante 3 dias consecutivos, e 

• Apresentam teste laboratorial (rRT-PCR) negativo, realizado, no mínimo, 7 dias após o início dos 

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

PCR) negativos, com pelo menos 24 horas de diferença, realizados, no mínimo, 7 dias após o início 

dos sintomas (nos doentes com internamento hospitalar por COVID-19). Após determinação de cura 

e indicação da Autoridade de Saúde Local, a pessoa pode regressar à escola.  

14.2 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):  
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14.3. 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  norman.º 015/2020 da DGS. 

15. CLASSIFICAÇÃO DOS CONTACTOS  

O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é dependente do nível de exposição, sendo os contactos 

classificados, de acordo com esse nível, em exposição de alto risco e de baixo risco. Esta estratificação de 

risco é realizada pela Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública no decurso da investigação 

epidemiológica, de acordo com a Norma n.º 015/2020 da DGS. 

16. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS  

A Autoridade de Saúde Local, após identificação e classificação do nível de risco dos contactos do caso de 

COVID-19, e de acordo com a avaliação de risco efetuada, implementa um conjunto de medidas individuais 

e coletivas (Norma n.º 015/2020 da DGS).  

17. MEDIDAS INDIVIDUAIS A APLICAR AOS CONTACTOS  

Contactos de alto risco.  

Os contactos classificados como tendo exposição de alto risco ficam sujeitos aos procedimentos de: 

 Isolamento no domicílio; 

 - Se não vier a apresentar sintomas ficará em isolamento 7 dias, em autocuidado e automonitorização de 

sintomas. 

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

terá alta.  

- Terá uma declaração de isolamento, para justificar a ausência ao trabalho/escola, (docentes, não docentes 

e alunos);  

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

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. 18.  

18. MEDIDAS COLETIVAS A ADOPTAR PELO ESTABELECIMENTO DE 

EDUCAÇÃO E/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:  

 A intervenção em meio escolar para prevenção de surtos deve verificar-se de forma proporcionada 

visando o reforço de medidas preventivas; 

 As medidas serão adotadas de forma faseada de acordo com a análise de risco efetuada pela 

Autoridade de Saúde territorialmente competente  ;  

 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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19. GESTÃO DE CLUSTERS 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/ COVID19 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.  

Perante a existência de um “surto” num estabelecimento de educação ou ensino, será necessário uma rápida 

atuação e aplicação de medidas individuais e coletivas pela Autoridade de Saúde Local.  

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. 

 

20. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS  

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:  

 A intervenção em meio escolar para prevenção de surtos deve verificar-se de forma proporcionada 

visando o reforço de medidas preventivas; 

 As medidas serão adotadas de forma faseada de acordo com a análise de risco efetuada pela 

Autoridade de Saúde territorialmente competente  ;  

 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;que o estabelecimento de educação ou ensino se insere, as 

condições do mesmo, assim como a existência de recursos necessários para controlo da transmissão. 
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21. COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS PARCEIROS  

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

promovida e potenciada. É fundamental garantir o cumprimento de todos os procedimentos, como 

estratégia de envolvimento em todo o processo e, sempre que possível, na tomada de decisão, através da 

participação de todos, desde o momento inicial na resposta a um surto. 

 

1. A Autoridade de Saúde Local procede à ativação da Equipa de Saúde Pública para apoiar nas fases de 

investigação epidemiológica, gestão de casos, comunicação e implementação das medidas de 

prevenção e controlo da transmissão de SARSCoV-2.  

2. Perante um surto de COVID-19 ou um caso com grande transcendência social, a Autoridade de Saúde 

Local informa a Comissão Municipal de Proteção Civil, garantido assim a fácil articulação e colaboração 

institucional entre todos os organismos e serviços com responsabilidades, promovendo o acionamento 

dos planos de emergência pela Comissão Municipal de Proteção Civil, sempre que tal se justifique.  

3. De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública 

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

individuais e coletivas a adotar. 

4. Após indicação da Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública, a Direção do estabelecimento 

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

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

utilizando uma minuta em anexo. 

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

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

encerramento de parte ou da totalidade do estabelecimento de educação ou ensino não implica 

necessariamente a interrupção do processo pedagógico ou de aprendizagem. 

 

22. REGRESSO DO CASO CONFIRMADO AO ESTABELECIMENTO DE 

EDUCAÇÃO 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:  

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

 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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23. ATIVIDADES A MANTER EM CASO DE ENCERRAMENTO DAS 

INSTALAÇÕES 

O encerramento das instalações é uma medida que apenas deve ser adotada pela DGS, após indicação da 

autoridade de Saúde Local, após avaliação da situação em concreto. Em caso de encerramento, devem estar 

previstas as atividades que necessitem de ser mantidas. 

Assim define-se que em caso de encerramento de instalações, deverão manter-se as seguintes atividades: 

1. Atendimento telefónico 

2. Correio 

 

24. AVALIAÇÃO 

Avaliação e atualização do Plano sempre que se justifique. 

 

25. APROVAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA  

Cabe ao Diretor Pedagógico aprovar o Plano de Contingência, versão 4. 

 

 
 
 
Benedita, 10 de janeiro de 2022 
 
 

 

 

 
O Diretor Pedagógico 
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