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1 - INTRODUÇÃO 

O plano de contingência foi atualizado de acordo com as Orientações conjuntas da 

DGEstE/DGE/DGS para preparação do ano letivo 2020/2021, da Orientação nº 

006/2020 da Direção Geral da Saúde (DGS) e do referencial para as escolas da 

DGS/SNS 2020.  

O presente documento divulga os pontos essenciais do Plano de Contingência 

estabelecido pelo Agrupamento de Escolas Mães D`Água para a Doença por 

Coronavírus (COVID-19). Este documento fornece informação aos alunos, professores, 

assistentes operacionais e administrativos e encarregados de educação sobre esta 

nova doença, sobre as medidas de prevenção e controlo desta infeção sobre os 

procedimentos e medidas a adotar por toda a comunidade educativa de uma forma 

geral e perante a identificação de casos suspeitos e/ou confirmados. 

Os meios de divulgação mais adequados: circulares informativas, por correio 

eletrónico, pela página eletrónica da escola, afixação de cartazes nos espaços comuns 

e zonas específicas de forma a chegar a comunidade educativa. A escola-sede é 

constituída por nove pavilhões (A, B, C, D, E, F, G, H, I), em condições ambientais de 

espaço aberto. Nesta fase de regresso às aulas presenciais, na escola sede funcionará 

por turnos, sendo que o 2º ciclo, o secundário e parte dos cursos profissionais 

frequentarão o turno da manhã (08:30 às 13:10) e o 3º ciclo frequentará o turno da 

tarde (14:00 às 18:40) juntamente com os restantes cursos profissionais. 

A Escola Básica Artur Bual é constituída por oito salas de aula, é assegurada por dez 

professores e cinco assistentes operacionais. 

O Jardim de Infância da Falagueira (JIF), é assegurado por cinco docentes e quatro 

assistentes operacionais. 

 

2. DESIGNAÇÃO DE PONTO FOCAL 

A Direção do Agrupamento de Escolas Mães D`Água, designou como responsáveis do 

Ponto Focal a equipa da saúde: Jardim da Infância da Falagueira Florbela Santos 

(manhã) e Sílvia Manuel (tarde); Escola Básica Artur Bual Margarida Falé (manhã) e 

Ana Filipa Garcia (tarde) e na sede do Agrupamento Maria Lopes (8.00H – 11.00H) e 

Rosa Barriguinha (11.00H – 19.00H). Estes elementos serão responsáveis pela gestão 

de qualquer caso suspeito de COVID-19. É a este Ponto Focal que deverá ser 
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reportada uma situação de doença de qualquer elemento da Comunidade Educativa 

com sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso possível 

de COVID-19. 

Sempre que for reportada uma situação de qualquer indivíduo com sintomas, o Ponto 

Focal deverá ter conhecimento e informar a Direção do Agrupamento de Escolas Mães 

D`Água e ficará responsável por assegurar o cumprimento dos procedimentos 

estabelecidos no Plano de Contingência do Agrupamento para a Doença por 

Coronavírus (COVID-19). 

O elemento do PND (Assistente Operacional) ou um elemento do Ponto Focal que 

esteja presente, acompanhará o caso suspeito até à área de isolamento designada, 

prestará o apoio necessário e desencadeará os contactos estabelecidos no Plano de 

Contingência do Agrupamento. 

 

3. A TRANSMISSÃO DE SARS-COV-2 _ COVID-19 

Pelo que é conhecido de outros coronavírus, a transmissão de COVID-19 acontece 

quando existe contacto próximo (perímetro até 2 metros) com uma pessoa infetada. O 

risco de transmissão aumenta quanto maior for o período de contacto com uma pessoa 

infetada. As gotículas produzidas quando uma pessoa infetada tosse ou espirra 

(secreções respiratórias que contêm o vírus) são a via de transmissão mais importante. 

Existem duas formas através das quais uma pessoa pode ficar infetada: 

• As secreções podem ser diretamente expelidas para as pessoas em redor (perímetro 

até 2 metros) e através da boca ou nariz serem inaladas para os pulmões; 

• Uma pessoa também pode ficar infetada ao tocar em superfícies, objetos ou até 

mesmo na roupa que tem vestida e que possam ter sido contaminados com secreções 

respiratórias de alguém infetado e depois tocar na sua própria boca, nariz ou olhos. 

Este novo agente nunca tinha sido previamente identificado em seres humanos, tendo 

causado um surto na cidade de Wuhan. Embora o epicentro da epidemia seja em 

Wuhan, Província de Hubei (China), onde foram relatados a maior parte dos primeiros 

casos, o risco de infeção estende-se a qualquer área internacional com casos 

confirmados onde se verifique transmissão ativa e sustentada do vírus. Desde o dia 11 

de março que a OMS considerou uma pandemia em virtude do coronavírus e respetiva 

doença estar espalhado por vários países e mais de dois continentes. 
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4. PREVENIR A TRANSMISSÃO DO SARS-COV-2 _ COVID-19 

Atualmente não existe vacina contra o COVID-19 nem está ainda definido um 

tratamento específico para a Covid -19. A melhor maneira de prevenir a infeção é evitar 

a exposição ao coronavírus – SARS-Cov-2. 

Existem princípios gerais que qualquer pessoa pode seguir para prevenir a transmissão 

de vírus respiratórios: 

• Verificar a temperatura – antes de entrar na escola será tirada a temperatura aos 

alunos, docentes e pessoal não docente. 

• Lavar as mãos com frequência – com sabão e água, ou esfregar as mãos com gel 

alcoólico se não for possível lavar as mãos. Se as mãos estiverem visivelmente sujas, 

devem ser usados preferencialmente sabão e água. 

• Utilizar um gel alcoólico – que contenha pelo menos 60% de álcool se não for 

possível lavar as mãos com água e sabão. 

• Cobrir a boca e o nariz – Usando obrigatoriamente uma máscara comunitária ou 

outra.  

•  Evitar tocar – nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos. 

• Evitar contacto próximo –com pessoas com tosse, febre ou dificuldade respiratória. 

• Limpar e desinfetar – frequentemente objetos e superfícies de utilização comum. 

• As pessoas que sintam tosse, febre ou dificuldade respiratória – devem 

permanecer em casa e não se deslocar para o seu local de trabalho, escolas dos filhos 

ou estabelecimentos de saúde. 

• Antes, durante e após a saída do Agrupamento de Escolas – os alunos, 

professores, assistentes operacionais e administrativos e visitantes devem lavar as 

mãos: 

 Antes de sair de casa; 

 Ao chegar à Escola; 

 Após usar a casa de banho; 

 Após intervalos e atividades desportivas; 

 Antes das refeições, incluindo lanches; 
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 Antes de sair Escola. 

• Em caso de sintomas ou dúvidas contactar a Linha SNS24: 808 24 24 24. Não se 

deslocar diretamente para nenhum estabelecimento de saúde. 

 

• Consultar – regularmente informação em www.dgs.pt. 

 

5. O QUE É UM CASO SUSPEITO 

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

obedecer a critérios clínicos e epidemiológicos. A definição seguinte é baseada na 

informação atualmente disponível no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de 

Doença (ECDC). 

 

      CRITÉRIOS CLÍNICOS                                                 CRITÉRIOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 

 

Febre 

Ou 

Tosse 

Ou 

Dificuldade Respiratória 

 

 

 

 

 

E 

História de viagem para áreas com transmissão 
comunitária ativa nos 14 dias anteriores ao início de 
sintomas 

ou 

Contacto com caso confirmado ou provável de 
infeção por COVID-19, nos 14 dias antes do início 
dos sintomas 

ou 

Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado 
numa instituição de saúde onde são tratados 
doentes com COVID-19. 

 

6. ÁREA DE ISOLAMENTO 

Na escola sede do Agrupamento, a área de isolamento situa-se no Pavilhão D – Sala 

de música. No Jardim de Infância da Falagueira, a sala de isolamento funcionará na 

sala de apoios/terapias e na Escola Básica Artur Bual, a referida sala funcionará no 

primeiro piso num WC exclusivo para a situação referida. Será comunicada 

imediatamente para a Saúde 24 e Encarregados de Educação.  

http://www.dgs.pt/
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A colocação de um elemento da comunidade Educativa suspeito de infeção por 

COVID-19 numa área de isolamento visa impedir que outros intervenientes da 

comunidade educativa possam ser expostos e infetados. Esta medida tem como 

principal objetivo evitar a propagação de uma doença transmissível. 

As áreas de isolamento tem ventilação natural, possui revestimentos lisos e laváveis e 

não tem tapetes, nem alcatifa. Estas salas estão equipadas com: 

• telefone; 

• cadeira para descanso e conforto do suspeito de infeção por COVID-19, enquanto 

aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM; 

• 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; 

• toalhetes de papel; 

• máscara(s) cirúrgica(s); 

• luvas descartáveis; 

• termómetro digital e termómetro infravermelho de testa. 

Nesta área, existe uma instalação sanitária – casa de banho masculina, devidamente 

equipada, nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a 

utilização exclusiva do caso suspeito. 

Toda a comunidade educativa será informada da localização da área de isolamento 

nesta instituição. 

 

7. MEDIDAS A ADOTAR PELO AGRUPAMENTO MÃES D’ÁGUA 

De acordo com as orientações da Direção Geral de Saúde e de forma a preparar o 

sistema de ensino para a Fase de Mitigação da Pandemia COVID-19, irão ser 

implementadas várias medidas. A saber: 
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7.1.ORGANIZAÇÃO GERAL 

a. Na entrada da escola será medida a temperatura de cada aluno, por termómetro 

frontal de medição à distância, como primeira medida de prevenção; 

b. todas as instalações sanitárias das escolas do Agrupamento equipadas com sabão 

e toalhas de papel de uso único; 

c. nos espaços comuns, designadamente à entrada de cada escola, de cada pavilhão 

e nas salas de aula, existência de dispensadores de solução alcoólica; 

d. nas entradas das escolas: Jardim de Infância da Falagueira, Escola Básica Artur 

Bual e Escola Mães D`Água, e nas entradas do Pavilhão A e do Pavilhão de 

Educação Física serão colocados tapetes desinfetantes; 

e. foram definidos circuitos de circulação interna nas três escolas pertencentes ao 

agrupamento para acesso aos diferentes pavilhões/salas de aula de modo a 

promover o distanciamento físico;  

f. foram delimitadas áreas no recinto escolar para os alunos dos diferentes 

pavilhões/salas de aula evitando a concentração de alunos nos espaços comuns da 

escola; 

g.  no sítio da Internet do Agrupamento há uma área reservada à divulgação de 

informação que será regularmente atualizada sobre a COVID-19. Nesse sítio será 

divulgado este plano de contingência e será também enviado, por e-mail, a todos os 

trabalhadores (Pessoal Docente e Pessoal Não Docente). Os Diretores de Turma 

divulgarão a todos os encarregados de educação;  

Há cartazes afixados em vários locais com informação sobre a correta higienização das 

mãos, etiqueta respiratória e manuseamento de máscaras; 
 

 

h.  garantida a atualização dos contactos de todos os alunos do Agrupamento assim 

como o fluxo de informação para os encarregados de educação; 
 

i.  mantido o elo de ligação local, nomeadamente Unidade de Saúde Pública, 

Proteção Civil, Segurança Social, Junta de Freguesia, Câmara Municipal, Escola 

Segura, salvaguardando a necessidade de apoios ou recursos a estas Entidades; 
 

j.  cada escola do agrupamento disponibilizará, a todos que não disponham, 

máscaras cirúrgicas assim como máscaras comunitárias, reutilizáveis e laváveis até 

vinte e cinco vezes. Garantirá também a disponibilidade de luvas descartáveis para 

os profissionais que necessitem.  

A Direção do Agrupamento é responsável por essa distribuição. 
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A. Pessoal Não Docente 

  ▪ agrupado por diferentes grupos/bolhas com responsabilidades específicas por todos 

os espaços escolares em funcionamento (salas de aula, átrios, wcs, portaria etc.) de 

forma a responsabilizar, garantir e assegurar a melhor higienização, assim como 

permitir sua substituição nos casos de absentismo por doença ou necessidade de 

isolamento de alguns dos seus elementos;  

  ▪ com horários organizados em dois turnos: manhã e tarde, limitando o número de 

pessoas que contactam entre si; 

  ▪ deve-se evitar as reuniões entre assistentes operacionais; 

  ▪ distribuído de forma a garantir o distanciamento social dentro e fora do recinto de 

escolar; 

  ▪ responsável em manter a gestão dos resíduos diariamente. Os resíduos 

provenientes da Área/Sala de isolamento, onde estiveram casos suspeitos, devem 

ser tratados como sendo de risco biológico. Devem ser colocados em duplo saco de 

plástico. Para operacionalizar este aspeto deve o Agrupamento articular-se com a 

Unidade de Saúde Pública do ACES; 

  ▪ fará a limpeza e desinfeção do espaço escolar, obedecendo às orientações da 

DGEstE e tendo como responsável a coordenadora do PND – Maria Luísa Martins. 

 
 

B. Pessoal Docente 

   ▪ agrupado por diferentes turmas de forma a garantir e assegurar a sua substituição 

nos casos de absentismo por doença ou necessidade de isolamento de alguns dos 

seus elementos; 

   ▪ com horários organizados em dois turnos: manhã (8.30 horas às 13.10 horas) e 

tarde (14.00 horas às 18.40 horas), limitando o número de pessoas que contactam 

entre si; 

 

C. Alunos 

Alunos Pré-escolar- Organização do espaço 

   ▪Os alunos estão organizados por quatro salas, de forma a evitar o contacto entre 

alunos de turmas diferentes; 

   ▪Deve manter-se o distanciamento físico entre as crianças quando estão a trabalhar 

nas mesas sem comprometer as atividades pedagógicas; 

   ▪Deve ser privilegiada a utilização das salas ou de espaços mais amplos e arejados; 
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   ▪As crianças devem trocar o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado no 

espaço do jardim-de-infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento, 

devendo ser higienizado, todos os dias, após a saída da criança. Os profissionais 

deverão cumprir a mesma orientação; 

   ▪Deve garantir-se a existência de material individual necessário para cada atividade, 

ou a desinfeção do mesmo entre utilizações; 

   ▪ Deve solicitar-se aos encarregados de educação que não deixem as crianças levar 

de casa brinquedos ou outros objetos não necessários; 

   ▪ Deve evitar-se concentrações nas idas à casa de banho; 

   ▪Devem ser assegurados os apoios presenciais mobilizados para as crianças 

acompanhadas pelos técnicos e/ou docentes da Intervenção Precoce; 

   ▪. Na organização da rotina diária, procurar desfasar os momentos de permanência 

dos diferentes grupos de crianças no recreio e/ou dividir por zonas afetas a cada grupo. 

Os equipamentos devem ser higienizados após a utilização de cada grupo; 

   ▪ Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes medidas de 

distanciamento e higiene: 

a. A deslocação para a sala de refeições, caso aplicável, deve ser desfasada para 

evitar o cruzamento de crianças; 

b. Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas, 

para que o façam de forma correta;  

c. Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de 

distanciamento físico possível entre crianças;  

d. Deve ser realizada, entre trocas de turno, a adequada limpeza e desinfeção das 

superfícies utilizadas;  

e. Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos;  

f. As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento 

físico entre profissionais.  

   ▪ As crianças devem ser entregues à porta do estabelecimento pelo seu encarregado 

de educação, ou por pessoa por ele designada, e recebidas por um profissional 

destacado para o efeito, evitando assim a circulação de pessoas externas no interior do 

recinto; 

   ▪. Sempre que aplicável, devem ser assegurados especiais cuidados na troca de 

fraldas, com higienização das mãos dos profissionais e das crianças, bem como da 

bancada, antes e depois da muda de fralda; 
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   ▪ Sempre que aplicável, as peças de roupa suja devem ir para casa em saco plástico, 

fechado. 

 

Alunos Pré-escolar- Organização do espaço 

   ▪ Estabelecer uma nova rotina pedagógica, tendo em conta as presentes orientações, 

em articulação com os fundamentos e princípios da pedagogia para a infância definidos 

nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE). Flexibilizar e 

adequar a organização das rotinas, dos espaços, dos materiais e das atividades; 

    ▪. Estar atento ao bem-estar das crianças e responder às necessidades emocionais, 

físicas e cognitivas das mesmas, uma vez que o desenvolvimento e a aprendizagem 

são indissociáveis; 

   ▪. Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, levando-as a 

compreender a importância das novas formas de interação entre pares e com os 

adultos. É importante prestar atenção às suas dúvidas e angústias, tranquilizando-as e 

ajudando-as a compreender a importância do cumprimento destas novas regras, para a 

segurança e bem-estar de todos; 

   ▪. Conversar com as crianças acerca das alterações das suas rotinas e ouvir as suas 

opiniões e sugestões; 

   ▪Realizar o registo das novas regras de segurança e com as crianças elaborar 

cartazes, panfletos, etc., afixando-os em local visível do jardim-de-infância e/ou da sua 

sala;  

   ▪. Planear atividades e projetos, escutando as crianças sobre como os podem 

desenvolver, tendo em conta o contexto atual; 

   ▪Desenvolver as atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou 

individualmente, quando possível; 

   ▪Sempre que possível, privilegiar atividades em espaços abertos (pátios, logradouros, 

jardins), preferencialmente, evitando grandes concentrações; 

   ▪ Promover atividades como a leitura de histórias em círculo alargado; 

    ▪. Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, 

evitando aqueles que, pelas suas características, apresentam maior risco de 

contaminação; 

   ▪. Se uma criança se encontrar atestadamente em grupo de risco, deve ser 

assegurado o apoio individualizado, envolvendo a EMAEI no acompanhamento da 

criança em estreita articulação com o docente e a família; 
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   ▪. Privilegiar, sempre que possível, o contacto com as famílias à entrada da 

instituição, mantendo o distanciamento físico recomendado, possibilitando que a 

articulação possa ser veiculada ou complementada, regularmente, via telefone ou por 

meios digitais, de modo a que, na adaptação a esta nova realidade, haja articulação e 

continuidade entre o jardim-de-infância e a família.  

 

Alunos do básico e secundário 

1º Ciclo: 

▪no primeiro ciclo os alunos das turmas dos terceiros e quartos anos dão entrada na 

escola às nove horas por um dos portões de acesso, sendo supervisionados pelo 

respetivo professor titular, enquanto que os primeiro e segundo anos entrarão na 

escola por outro portão às nove horas e trinta minutos, também supervisionados pelos 

professores titulares; 

▪ no primeiro ciclo o horário de saída da escola será também desfasado, sendo que os 

alunos  que entram na escola às nove horas sairão às dezasseis horas e os alunos que 

entram às nove horas e trinta minutos, sairão apenas às dezasseis horas e trinta 

minutos  Os alunos que frequentarem as AECs sairão todos às 17.30h.   

▪ Quanto aos intervalos estão já previstos trinta minutos na sala de aula, ocupados pelo 

lanche e algumas atividades lúdicas e os restantes trinta minutos no espaço exterior, 

sendo respeitado o seguinte horário: das dez horas e trinta minutos às onze horas o 

primeiro ano, das onze horas às onze horas e trinta minutos os segundo e terceiro anos 

e finalmente das onze e trinta ao meio dia o quarto ano de escolaridade; 

▪ Em relação ao horário de almoço foi prevista a seguinte distribuição: o terceiro ano 

almoça às doze horas; o primeiro ano às doze horas e trinta minutos, o segundo ano às 

treze horas e o quarto ano às treze horas e trinta minutos. 

2º,3º Ciclos e Secundário: 

Cada turma deve: 

▪ manter esta organização durante o tempo que permanecer escola;   

▪ ter os horários de aulas, intervalos e refeições organizados de forma a não 

contactarem com outras turmas; 

▪ nas salas de aula os alunos devem-se sentar sempre no mesmo lugar, sendo que as 

mesas devem estar dispostas sempre na mesma orientação, evitando ter alunos 

virados de frente uns para os outros;  
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 ▪ sempre que possível deve garantir-se a distância de segurança recomendada entre 

alunos e alunos e alunos e docentes; 

▪ em cada sala estará disponível, a identificação das turmas e respetivos horários e 

lugares a ocupar; 

▪nas salas de aula haverá uma renovação frequente do ar com, pelo menos, uma 

janela aberta e a porta de cada sala de aula sempre aberta; 

▪nas salas de aulas existirão dispensadores com solução à base de álcool, 

possibilitando assim a higienização das mãos à entrada e durante os intervalos. Haverá 

ainda no átrio de entrada de cada pavilhão, um doseador afixado na parede com álcool 

gel para desinfeção;  

▪os alunos permanecerão na sala de aula durante os intervalos pequenos de 5 minutos, 

por forma a não existirem aglomerações nos pátios. Só idas ao WC. No intervalo de 15 

minutos os alunos saem das salas de aula para as áreas identificadas de cada 

pavilhão, mantendo as normas do distanciamento social; 

▪no final de cada turno, os alunos deverão respeitar e cumprir os circuitos internos 

definidos no interior da escola; 

▪ a entrada da escola é efetuada pelo portão menor e a saída é efetuada pelo portão 

maior sob a supervisão de um elemento do PND (Assistente Operacional);  

▪os diretores de turma farão uma avaliação dos alunos com fatores de risco ou 

necessidades especiais e serão dispensados das atividades em regime presencial; 

▪os alunos com necessidades especiais poderão ser acompanhados presencialmente 

se os diretores de durma e os professores de ensino especial assim o entenderem. 

 

7.2. HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL NO AGRUPAMENTO 

A) Espaços físicos 

• A limpeza e desinfeção de todas as superfícies e espaços será feita de acordo com 

as orientações da DGEstE que são colocadas à disposição do Pessoal Não Docente 

assim como o uso do EPI – Equipamento de Proteção Individual.  

• a higienização da mesa do professor, do teclado e do rato deverá ser efetuada por 

cada professor no início de cada aula; 

No local do recinto escolar onde se encontram os produtos de limpeza e desinfeção 

assim como do EPI, estará afixado o tipo de produtos e materiais de limpeza e 
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desinfeção, as técnicas de higienização, o que deve ser limpo, como devem ser limpas 

e desinfetadas as zonas, superfícies e estruturas e a periodicidade da higienização. 

Toda a higienização dos espaços físicos de cada pavilhão serão efetuadas pelos 

assistentes operacionais - PND que se encontram a prestar serviço nesse pavilhão sob 

a orientação/verificação da coordenadora Luísa Martins. 

▪ Estarão encerrados as salas de apoio, salas de informática, de música, de educação 

visual, laboratórios, balneários, e as práticas laboratoriais. Os espaços como o bar e a 

biblioteca têm acesso condicionado, evitando-se a partilha de materiais. 

B) Comunidade escolar 

• Lavagem frequente das mãos e, se necessário, uso de desinfetante de mãos que se 

encontram nos locais referidos; 

• Utilização obrigatória de máscara; 

•Respeito pelo distanciamento social. Cada turma de alunos respeitará o 

distanciamento social e, sempre que possível, uma turma não contactará com outra; 

• Desaconselhamento da partilha de materiais utilizados pelas pessoas na escola; 

• O corpo docente e não docente, assim como os alunos com sinais ou sintomas 

sugestivos de COVID-19 não devem apresentar-se na Escola – devem contactar a 

Linha SNS24 (808 24 24 24).  

A Autoridade de Saúde deve ser informada de imediato, por forma a facilitar a 

aplicação de medidas de saúde pública aos contactos de alto risco.  

C) Refeitório e bufete 

• este espaço é organizado, com reforço das medidas de higiene; 

• as refeições do turno da manhã serão servidas num esquema de Takeaway. Cada 

aluno traz os recipientes identificados onde será colocada a refeição pelo elemento do 

PND, munido com luvas descartáveis. No final do turno da manhã o aluno dirige-se à 

entrada do pavilhão polivalente onde será entregue o saco com a respetiva refeição. 

Após as entregas, a bancada/mesa da cozinha/refeitório onde se processou esta tarefa 

são limpas e desinfetadas assim como os elementos do PND que fizeram este serviço. 

• Os alunos que pertencem ao turno da tarde e que almoçam no refeitório devem seguir 

as seguintes normas de funcionamento: 

a. Períodos de almoço, sempre que possível, desfasados entre turmas, de forma a 

respeitar as regras de distanciamento e evitando a concentração de alunos; 

b. Lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo de qualquer refeição por 

parte de qualquer utente; 

c. Utilização obrigatória de máscara, exceto no período de refeição; 
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d. Talheres e guardanapos devem ser fornecidos dentro de embalagem; 

e. Higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada utilização;  

f. Retirar artigos decorativos e outros objetos das mesas; 

g. Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar; 

h. Respeitar o distanciamento físico sentando-se apenas nos lugares marcados, 

evitando concentrações. 

• zonas de contato frequente, como as zonas de atendimento e balcões, devem ser 

desinfetadas com elevada frequência; 

• As luvas utilizadas pelos funcionários das cantinas, cozinha e refeitório não 

substituem a higiene das mãos, devendo ser mudadas com frequência, efetuando a 

higienização das mãos antes da sua colocação e após a sua remoção; 

•O bufete tem acesso condicionado ao máximo de 10 pessoas e está interdito aos 

alunos; 

8. PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO 

8.1. ATUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO PERANTE 

UM CASO SUSPEITO DE COVID-19 

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

Figura 1. Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar 
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1.º) 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 seu Plano de Contingência e é contactado o ponto 

focal designado previamente pela Direção do estabelecimento de educação ou ensino 

(Anexo 1).  

2.º) 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 (Anexo 3).  

3.º) 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.  

4.º) 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 o Autocuidado: isolamento em casa;  

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

Saúde Primários;  

o o Avaliação Clínica em Serviço de Urgência.  
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Devem ser prosseguidos os procedimentos do ponto 5, “Fluxograma de atuação 

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

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.º) 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 estabelecimento de educação ou ensino.  

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

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

a celeridade e amplitude das medidas a adotar. Caso considere necessário, pode 

implementar medidas de proteção, enquanto aguarda confirmação laboratorial, 

nomeadamente:  

 Isolamento dos contactos que estiveram sentados em proximidade na sala de 

aula ou no refeitório ou outros contactos próximos identificados;  

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

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

 Inquérito epidemiológico;  
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 Rastreio de contactos;  

 Avaliação ambiental.  

8.º) 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. 

8.2. 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: 

 

Figura 2. Fluxograma de atuação perante um caso confirmado de COVID-19 em contexto escolar 
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1.º) 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 designado previamente pela Direção do 

estabelecimento de educação ou ensino (Anexo 1).  

2.º) A Direção do estabelecimento de educação ou ensino ou o ponto focal contacta de 

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

da situação.  

3.º) 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.  

4.º) 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 educação ou 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;  

 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).  

8.3. 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. 004/2020 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:  
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 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, 14 

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, 14 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 ao estabelecimento de educação ou ensino. 

9. 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): 

 

9.1. IDENTIFICAÇÃO DOS CONTACTOS 

O rastreio de contactos deve ser iniciado prontamente após a confirmação de um caso 

de COVID-19, preferencialmente nas 12 horas seguintes à identificação do caso, 

incluindo os contactos na escola (alunos, pessoal docente, pessoal não docente), os 

coabitantes e contactos de outros contextos que possam ser relevantes (Norma n.º 

015/2020 da DGS). 

9.2. 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 
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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. 

 

9.3. 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).  

MEDIDAS INDIVIDUAIS A APLICAR AOS CONTACTOS 

 

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

procedimentos de:  

 Isolamento profilático no domicílio ou noutro local definido pela Autoridade de 

Saúde, até ao final do período de vigilância ativa (Despachos n.º 2836-A/2020 

e/ou n.º 3103-A/2020);  

 Teste laboratorial para deteção de SARS-CoV-2;  

 Vigilância ativa durante 14 dias, desde a data da última exposição.  

 

A realização de teste molecular com resultado negativo não invalida a necessidade do 

cumprimento do período de isolamento profilático e vigilância ativa de 14 dias desde a 

data da última exposição.  

Se o resultado do teste molecular for positivo, considera-se como caso confirmado e 

iniciam-se os procedimentos relativos à “Abordagem do caso confirmado de COVID-

19"do presente documento (capítulo 3.3) e da Norma nº. 004/2020 da DGS e os 

procedimentos de “Rastreio de contactos” do presente documento (capítulo 4) e da 

Norma n.º 015/2020 da DGS.  
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A Autoridade de Saúde Local determina as medidas supramencionadas e informa 

todos os intervenientes dos procedimentos a adotar. 

 

Os contactos classificados como tendo exposição de baixo risco ficam sujeitos aos 

procedimentos de:  

 Vigilância passiva, com monitorização de sintomatologia pelos encarregados 

de educação, se menores, ou pelo próprio, durante 14 dias desde a data da 

última exposição.  

MEDIDAS COLETIVAS A ADOTAR PELO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU 

ENSINO 

A Autoridade de Saúde pode determinar, além das medidas individuais a adotar pelos 

contactos, outras medidas coletivas a aplicar pelo estabelecimento de educação ou 

ensino, em obediência do Princípio da Proporcionalidade:  

 Encerramento de uma ou mais turmas;  

 Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação ou 

ensino;  

 Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino*.  

 

*O encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino só deve ser 

ponderado em situações de elevado risco no estabelecimento ou na comunidade. Esta 

medida apenas pode ser determinada pela Autoridade de Saúde Local, envolvendo na 

tomada de decisão as Autoridades de Saúde Regional e Nacional.  

Se considerar necessário, a Autoridade de Saúde Local pode recomendar outras 

medidas. 

10. GESTÃO DE SURTOS 

10.1. GESTÃO DE SURTOS 

Será considerado um surto em contexto escolar, qualquer agregado de 2 ou mais 

casos com infeção ativa e com ligação epidemiológica. Numa situação em que 
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existam dois ou mais casos com origens diferentes, a atuação é análoga, pelo que 

doravante ambas se designam como “surtos”.  

Perante casos de COVID-19, no estabelecimento de educação ou ensino podem 

verificar-se diferentes Cenários:  

A. “Surto” numa turma: casos numa turma ou turmas que funcionem em coorte 

(ver Glossário). Nas coortes, as cadeias de transmissão poderão ficar 

circunscritas a este grupo de contacto mais próximo;  

B. “Surto” em várias turmas sem ligação epidemiológica: casos que 

ocorrem em diferentes turmas no mesmo período temporal, mas sem ligação 

epidemiológica entre eles;  

C. “Surto” em várias turmas com ligação epidemiológica: casos que 

ocorrem em diferentes turmas, resultantes de transmissão secundária ou 

terciária dentro da comunidade escolar;  

D. “Surto” sem controlo de transmissão: elevado número de casos em 

diferentes grupos da comunidade escolar (alunos, pessoal docente e não 

docente) com transmissão não controlada.  

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. As medidas a adotar irão depender de um conjunto de 

fatores considerados na avaliação de risco, realizada pela Autoridade de Saúde Local, 

tais como:  

 Distanciamento entre pessoas;  

 Disposição e organização das salas;  

 Organização das pessoas por coortes (ver Glossário);  

 Organização estrutural do estabelecimento, nomeadamente corredores e 

circuitos de circulação;  

 Ventilação dos espaços;  

 Período entre o início de sintomas e a identificação do caso suspeito;  

 Outros fatores.  

Como tal, é importante ressalvar que a avaliação de risco deve ser feita caso a caso, 

pela Autoridade de Saúde Local, e da mesma podem resultar diferentes medidas a 

implementar em cada estabelecimento de educação ou ensino. 
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10.2. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS 

Após a realização da investigação epidemiológica, a Autoridade de Saúde Local 

decidirá, de acordo com a avaliação de risco, quais as medidas de controle a 

implementar, podendo determinar:  

 Isolamento de casos confirmados ou suspeitos;  

 Isolamento de casos confirmados ou suspeitos e isolamento profilático de 

contactos de alto risco;  

 Encerramento de uma ou mais turmas;  

 Encerramento de uma ou mais zonas da escola;  

 Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino*.  

* O encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino só deve ser 

ponderado em situações de elevado risco no estabelecimento ou na comunidade. Esta 

medida apenas pode ser determinada pela Autoridade de Saúde Local, envolvendo na 

tomada de decisão as Autoridades de Saúde Regional e Nacional.  

No quadro 3 apresentam-se medidas a implementar mediante a magnitude da 

transmissão de SARS-CoV-2 na comunidade escolar. Contudo, a intervenção de 

Saúde Pública e respetivas medidas que são recomendadas devem decorrer de uma 

minuciosa avaliação 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 ou ensino se insere, as condições do mesmo, assim 

como a existência de recursos necessários para controlo da transmissão. 

Quadro 1. Medidas a implementar em contexto de surto 
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11. COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS 

PARCEIROS 

É fundamental envolver os parceiros da comunidade educativa para apoiar o 

estabelecimento de educação 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 a adoção de 

comportamentos de proteção da saúde na comunidade escolar e nos 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, 
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sempre que possível, na tomada de decisão, através da participação de todos, desde o 

momento inicial na resposta a um surto. 

 

 

Figura 3. Fluxograma de atuação perante um surto em contexto escolar 

1.º) 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 SARS-CoV-2. 

Estas equipas devem ser criadas pelos Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) e 

lideradas pela Autoridade de Saúde em articulação com a Equipa de Saúde Escolar.  

2.º) 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.º) 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 

(Capítulo 5.2).  

4.º) 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 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MÃES D’ÁGUA                                                              

Página 28 de 44 

 

medidas que foram tomadas e das que deverão ser adotadas. Esta comunicação 

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

comunicação com os encarregados de educação e restante comunidade escolar pode 

ser realizada utilizando o Anexo 5. 

5.º) 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. Neste processo o papel das Autarquias é fundamental.  

O encerramento de parte ou da totalidade do estabelecimento de educação ou ensino 

não implica necessariamente a interrupção do processo pedagógico ou de 

aprendizagem. 

12. GLOSSÁRIO 

Autoridade de Saúde: Entidade à qual compete a decisão de intervenção do Estado 

na defesa da saúde pública, na prevenção da doença e na promoção e proteção da 

saúde, bem como no controlo dos fatores de risco e das situações suscetíveis de 

causarem ou acentuarem prejuízos graves à saúde dos cidadãos ou dos aglomerados 

populacionais (Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de abril).  

Avaliação de risco: Conjunto de procedimentos desenvolvidos para conhecimento das 

caraterísticas e do risco envolvido.  

Caso confirmado: Pessoa que preenche os critérios de definição de caso confirmado 

(clínicos, laboratoriais e/ou epidemiológicos) para uma determinada infeção ou doença 

(Last, 2007). No caso da COVID-19 são as pessoas com confirmação laboratorial de 

COVID-19, ou seja, com resultado de rRT-PCR para SARS-CoV-2 positivo para pelo 

menos dois alvos distintos do genoma, dos quais pelo menos um específico para 

SARS-CoV-2 (que distinga dos outros coronavírus, incluindo o SARS-CoV-1) 

(Orientação 015/2020 de 23/03/2020 da DGS).  

Caso primário: O primeiro caso de uma cadeia de transmissão e o responsável pela 

introdução de uma determinada infeção ou doença na população (Last, 2007).  

Caso secundário: Caso infetado a partir do caso primário (Last, 2007).  

Caso suspeito: Pessoa que preenche os critérios de definição de caso suspeito 

(clínicos, laboratoriais e/ou epidemiológicos), de uma determinada infeção ou doença 

(Last, 2007). No caso da COVID-19 são as pessoas que desenvolvam quadro 

respiratório agudo com tosse (de novo ou agravamento da tosse habitual), ou febre 
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(temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / dificuldade respiratória (Norma 004/2020 de 

23/03/2020 da DGS).  

Caso: Um indivíduo da população ou do grupo em estudo identificado como sofrendo 

de uma dada infeção, doença, perturbação de saúde ou de outra condição em estudo 

(Last, 2007).  

Contacto: A pessoa que, por ter estado em associação com algo ou alguém infetado, 

ou com um ambiente contaminado por um agente infecioso, tem risco de adquirir esse 

agente (Adaptado de Last, 2007).  

Contágio: Transmissão da infeção por contacto direto, gotículas de saliva, artigos ou 

outros objetos contaminados (Last, 2007). 

Controlo: Intervenções, operações, projetos ou programas em curso, com o fim de 

reduzir a incidência e/ou prevalência ou mesmo de eliminar as doenças em questão.  

Coorte: grupo organizado de pessoas que partilham caraterísticas, atividades e 

eventos comuns.  

COVID-19: Doença causada pelo SARS-CoV-2 / novo coronavírus / 2019-nCoV (OMS, 

2020).  

Desinfeção: Destruição térmica ou química de microrganismos. Dependendo do nível 

de desinfeção, destrói a maioria dos microrganismos presentes, mas não 

necessariamente as formas esporuladas (Norma nº 029/2012 de 28/12/2012 atualizada 

a 31/10/2013 da DGS).  

Desinfetante: Agente químico ou físico, aplicado a ambiente inanimado, que destrói 

microrganismos patogénicos ou outros microrganismos, mas não necessariamente as 

formas esporuladas (Norma nº 029/2012 de 28/12/2012 atualizada a 31/10/2013 da 

DGS).  

Equipa de Saúde Escolar: Conjunto de profissionais de saúde que servem de ligação 

entre a escola e os serviços de saúde e operacionalizam a Saúde Escolar.  

Exposição: Proximidade e/ou contacto com o reservatório de um agente de doença, 

de tal forma que se possa verificar a transmissão efetiva desse agente, ou dos seus 

efeitos nocivos, aos indivíduos que sofreram tal contacto (Last, 2007).  

Gotículas: Partículas de grandes dimensões (> 5μm), com passagem breve pelo ar 

quando a fonte e o hospedeiro se encontram muito próximos, sendo produzidas 
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durante a fala, tosse ou espirro e assentando rapidamente nas superfícies (Norma nº 

029/2012 de 28/12/2012 atualizada a 31/10/2013 da DGS).  

Infeção: Transmissão de microrganismos para um hospedeiro, após invasão ou 

progressão além dos mecanismos de defesa, resultando na sua multiplicação. A 

resposta do hospedeiro à infeção pode incluir sinais ou sintomas clínicos ou estar 

ausente (infeções assintomáticas) (Norma nº 029/2012 de 28/12/2012 atualizada a 

31/10/2013 da DGS).  

Isolamento: Separação de doentes ou pessoas contaminadas ou bagagens, 

contentores, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetados, de 

forma a prevenir a disseminação da infeção ou da contaminação 

Limpeza: Remoção, geralmente com água e detergente, de sujidade (visível ou 

percetível) presente em material, equipamento ou outra superfície, através de 

processos manuais e/ou mecânicos, que se destina a tornar segura a sua manipulação 

e/ou descontaminação (Norma nº 029/2012 de 28/12/2012 atualizada a 31/10/2013 da 

DGS).  

Máscara: Refere-se ao equipamento utilizado para cobrir a boca e nariz, incluindo 

máscaras cirúrgicas e de procedimentos (Norma nº 029/2012 de 28/12/2012 atualizada 

a 31/10/2013 da DGS).  

Período de incubação: Intervalo de tempo entre a infeção e o aparecimento do 

primeiro sinal ou sintoma da doença em questão (Last, 2007). Período de 

infecciosidade: Intervalo de tempo de contágio (ECDC, 2010).  

Risco para a saúde pública: Probabilidade de ocorrência de um evento ou incidente, 

que pode prejudicar a saúde das populações, com especial relevo para aquele que se 

pode propagar a nível internacional ou representar um perigo grave e direto (Adaptado 

de Last, 2007).  

Risco: Probabilidade da ocorrência de um evento habitualmente indesejável (tal como 

doença ou óbito) num determinado período de tempo com potencial para causar efeitos 

deletérios sobre a saúde de populações (Adaptado de Last, 2007).  

SARS-CoV-2: Anteriormente designado de novo coronavírus ou 2019-nCoV, é o vírus 

do género coronavírus, família Coronaviridae, agente etiológico da COVID-19 (ECDC, 

2020).  
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Saúde Escolar: é o referencial do sistema de saúde para o processo de promoção da 

saúde na escola, que deve desenvolver competências na comunidade educativa que 

lhe permita melhorar o seu nível de bem-estar físico, mental e social e contribuir para a 

melhoria da sua qualidade de vida.  

Saúde Pública: Ciência de prevenir a doença, prolongar a vida e promover a saúde 

através de esforços organizados da sociedade (Acheson, 1988), tendo como ciência de 

base a epidemiologia, visando a promoção do bem-estar e da qualidade de vida. Pode 

também referir-se a uma das carreiras médicas existentes em Portugal.  

Solução antissética de base alcoólica (SABA): preparação de base alcoólica 

desenvolvida para aplicação nas mãos com o objetivo de inativar e/ou temporariamente 

reduzir o crescimento de microrganismos. Estas preparações podem conter um ou 

mais tipos de álcool com excipientes, outros ingredientes ativos, e emolientes (Norma 

nº 029/2012 de 28/12/2012 atualizada a 31/10/2013 - Precauções Básicas do Controlo 

da Infeção).  

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.  

Transmissão de infeção: Qualquer mecanismo, ou o conjunto de mecanismos, pelo 

qual um agente infecioso se dissemina e propaga, através do meio ambiente, para 

outros hospedeiros suscetíveis.  

Unidade de Saúde Pública: Na área geodemográfica do ACES em que se integra, 

compete à Unidade de Saúde Pública elaborar informação e planos em domínios da 

saúde pública, proceder à vigilância epidemiológica, gerir programas de intervenção no 

âmbito da prevenção, promoção e proteção da saúde da população em geral ou de 

grupos específicos e colaborar, de acordo com a legislação respetiva, no exercício das 

funções de autoridade de saúde (Decreto-Lei n.º 28/2008, 22 de fevereiro).  

Vacina: Preparação biológica produzida através de microrganismos (vírus ou 

bactérias) mortos (inativos) ou atenuados, ou através das toxinas por eles produzidos), 

administrada no sentido de promover imunidade contra uma doença específica (DGS, 

2017).  

Via de transmissão: Transmissão a partir da fonte até ao hospedeiro, através de 

contacto direto, indireto, veículo comum, via aérea ou através de vetor (Last, 2007).  
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Vigilância ativa: Monitorização, por período de tempo equivalente ao limite máximo do 

período de incubação da doença, do aparecimento de sinais ou sintomas sugestivos do 

seu desenvolvimento, a fim de evitar a sua transmissão.  

Vigilância epidemiológica: Recolha sistemática, análise e interpretação de dados, 

com vista à sua comunicação atempada (interna e externa), nomeadamente aos 

decisores políticos e responsáveis pela prevenção e controlo de doenças.  

Vigilância passiva: Monitorização, por período de tempo equivalente ao limite máximo 

do período de incubação da doença, do aparecimento de sinais ou sintomas sugestivos 

do seu desenvolvimento, a fim de evitar a sua transmissão.  

Vigilância: Recolha, compilação e análise sistemática e contínua de dados, para 

efeitos de saúde pública e difusão, em tempo útil, da informação para efeitos de 

avaliação e resposta, de acordo com as necessidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   _____________________                                               ___________________ 

        Bernardino Monteiro                                                               Jorge Gomes 

      (Professor Coordenador do PES)                              (Diretor do Agrupamento) 
                               
  

 

 

Falagueira, 07 de setembro de 2020 
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ANEXO 1: LISTA DE CONTACTOS ÚTEIS 

UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA 
Dr. António Tavares | TM 925402668 | Tel. Residência 214766464 | Email antonio.tavares@arslvt.min-saude.pt 

Dra. Dora Vaz | TM 918420409 | Tel. Residência 217510019 | Email dora.vaz@arslvt.min-saude.pt  
Dra. Maria Etelvina Calé | TM 964935756 | Tel. Residência 217589014 | Email etelvina.cale@arslvt.min-saude.pt  
Dr. Mário Carreira | TM 914787517 | Email mario.carreira@arslvt.min-saude.pt  

AUTORIDADE DE SAÚDE LOCAL - Escala de atendimento (*) (no caso de indisponibilidade contactar qualquer 

elemento) 
Inicio do serviço às 9h do dia Fim do serviço às 9h do dia Autoridade Saúde 

21 de setembro 28 de setembro Dr. António Tavares 

28 de setembro 6 de outubro Dr. Mário Carreira (inclusive feriado) 

6 de outubro 12 de outubro Dra. M.ª Etelvina Calé 

12 de outubro 19 de outubro Dra. Dora Vaz 

19 de outubro 26 de outubro Dr. António Tavares 

26 de outubro 2 de novembro Dr. Mário Carreira 

2 de novembro 9 de novembro Dra. Dora Vaz 

9 de novembro 16 de novembro Dra. M.ª Etelvina Calé 

16 de novembro 23 de novembro Dr. António Tavares 

23 de novembro 30 de novembro Dr. Mário Carreira 

30 de novembro 7 de dezembro Dra. Dora Vaz (Feriado) 

7 de dezembro 14 de dezembro Dra. M.ª Etelvina Calé (inclusive feriado) 

14 de dezembro 21 de dezembro Dra. Dora Vaz 

21 de dezembro 28 de dezembro Dra. M.ª Etelvina Calé (inclusive Natal) 

28 de dezembro 4 de janeiro Dr. Mário Carreira (inclusive Ano Novo) 

4 de janeiro 11 de janeiro Dra. M.ª Etelvina Calé 

11 de janeiro 18 de janeiro Dr. António Tavares 

18 de janeiro 25 de janeiro Dra. Dora Vaz 
(*) Em caso de alteração, será remetido documento atualizado. 

DIRETOR DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
Jorge Gomes| TM 966485555 |  Email jorge.gomes@maesdagua.pt  

PONTO FOCAL DO PLANO DE CONTINGÊNCIA POR ESCOLA 

Escola Secundária Mães D`Água: 

Maria Lopes | TM 916105793|Email marialopes144.esma@gmail.com  (8.00 H – 11.00 H) 

Rosa Barriguinha| TM 931699171|Email rosabarriguinha@gmail.com  (11.00 – 19.00H) 

Escola Básica Artur Bual: 

Margarida Falé| TM 965865235|Email margarida.esfale@gmail.com (manhã) 

Ana Filipa Garcia |TM 916621322|Email ana.filipa.garcia.2904@gmail.com (tarde) 

Jardim de Infância da Falagueira: 

Florbela Santos |TM 963226576 |Tel. 214988360|Email florsantos70@gmail.com  (manhã) 

Sílvia Manuel |TM 966977025 |Tel. 214988360|Email msm.silvia@gmail.com    (tarde) 

PESSOA CONTACTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA POR ESCOLA 

Escola secundária Mães D`Água: 

Carina Lima| TM 966366412|Email carina.lima@maesdagua.pt (manhã) 

Cármen Mariano| TM 964608442|Email carmen.mmariano@gmail.com (tarde) 

Escola Básica Artur Bual: 

Inês Santos| TM936321032| Email  ines-moreira-santos@live.com.pt  (manhã) 

Cláudia Margarida Vieira Ferreira| TM933843111| Email  clau.guida@gmail.com   (tarde) 

Jardim de Infância da Falagueira: 

Ana Simões| TM919800301||Tel. 214988360|Email ana_s_trapilhos@hotmail.com  (manhã) 

Sandy Martins| TM964232359||Tel. 214988360|Email sandyfermartins@gmail.com   (tarde) 

CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA 
INTERLOCUTORES SAÚDE 
Luís Vargas | TM 964244695 | Tel. 214369052 | Email luis.vargas@cm-amadora.pt  
Marisa Vaz | TM 961736179 | Tel. 214369052 | Email marisa.vaz@cm-amadora.pt  

  
INTERLOCUTORES PROTEÇÃO CIVIL  
Luís Carvalho | TM 968340468 | Tel. 21 4369000 | Email luis.carvalho@cm-amadora.pt  
Clara Figueiredo | TM 927804267 | Tel. 214369052 | Email clara.figueiredo@cm-amadora.pt  

 

mailto:antonio.tavares@arslvt.min-saude.pt
mailto:dora.vaz@arslvt.min-saude.pt
mailto:etelvina.cale@arslvt.min-saude.pt
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mailto:jorge.gomes@maesdagua.pt
mailto:marialopes144.esma@gmail.com
mailto:rosabarriguinha@gmail.com
mailto:margarida.esfale@gmail.com
mailto:ana.filipa.garcia.2904@gmail.com
mailto:florsantos70@gmail.com
mailto:msm.silvia@gmail.com
mailto:carmen.mmariano@gmail.com
mailto:ines-moreira-santos@live.com.pt
mailto:clau.guida@gmail.com
mailto:ana_s_trapilhos@hotmail.com
mailto:sandyfermartins@gmail.com
mailto:luis.vargas@cm-amadora.pt
mailto:marisa.vaz@cm-amadora.pt
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ANEXO 2: CHECKLIST PARA A REABERTURA DOS ESTABELECIMENTOS DE 
EDUCAÇÃO OU ENSINO 
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ANEXO 4: MINUTA DIRIGIDA À DIREÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE 
EDUCAÇÃO OU ENSINO 

[Contacto da Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local]  

[Lugar e data de comunicação]  

Exmo.(a) Sr.(a) Diretor(a),  

Vimos, por este meio, comunicar que foi confirmado um caso/surto de COVID-19 no Vosso 

estabelecimento de educação/ensino, tendo sido detetados _____ casos até à data.  

O SARS-CoV-2 é um vírus transmitido, essencialmente, pessoa para pessoa através de gotículas 

respiratórias de uma pessoa doente por COVID-19. Após esta exposição, os sintomas podem-se 

desenvolver até 14 dias desde o último contacto, sendo estes predominantemente de natureza 

respiratória, como tosse, dificuldade respiratória e febre (>38ºC). Também, podem coexistir outros 

sintomas, como odinofagia (dor de garganta) e dores musculares generalizadas, perda do paladar ou do 

olfacto, diarreia, dor no peito e dor de cabeça, entre outros. A pessoa doente pode também não 

apresentar sinais ou sintomas.  

Perante a ocorrência de um caso ou surto por COVID-19, as principais medidas de controlo são o 

diagnóstico precoce, o isolamento dos casos e o rastreio de contactos.  

 Os casos confirmados por COVID-19 devem ficar em isolamento até à cura, caracterizada por 

ausência completa de febre (sem recurso a medicamentos antipiréticos) e melhoria significativa 

dos sintomas durante 3 dias consecutivos com um teste laboratorial (rRT-PCR) negativo (sem 

internamento hospitalar) ou 2 testes laboratoriais (rRT-PCR) negativos (com internamento 

hospitalar), realizado, no mínimo, 14 dias após o início dos sintomas;  

 Os contactos classificados como de alto risco deverão ficar em isolamento profilático 

durante 14 dias desde a última exposição, sendo submetidos a teste laboratorial (rRT-PCR);  

 Todos os casos e contactos a quem for determinado isolamento devem regressar às 

atividades letivas ou laborais, apenas por nossa indicação;  

 Os contactos classificados como de baixo risco deverão manter as suas atividades letivas e 

laborais normais, realizando a automonitorização do seu estado de saúde para sintomas 

sugestivos de COVID-19.  

 

Reforça-se a implementação das medidas de prevenção e higienização previstas no plano de 
contingência do estabelecimento de educação/ensino.  

 

Se surgir qualquer dúvida, os nossos contactos encontram-se identificados acima.  

 

Com os melhores cumprimentos,  

 

 

[Assinatura da Autoridade de Saúde Pública] 
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ANEXO 5: MINUTA DIRIGIDA AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

[Contacto do Diretor do Agrupamento de escolas ou escola não agrupada]  

[Lugar e data de comunicação]  

Caro(a) Encarregado(a) de Educação,  

Informamos que foi confirmado um caso/surto de COVID-19 no nosso estabelecimento de 

educação/ensino que o seu educando frequenta.  

O SARS-CoV-2 é um vírus transmitido, essencialmente, pessoa para pessoa através de gotículas 

respiratórias de uma pessoa doente por COVID-19. Após esta exposição, os sintomas podem-se 

desenvolver até 14 dias desde o último contacto, sendo estes predominantemente de natureza 

respiratória, como tosse, dificuldade respiratória e febre (>38ºC). Também, podem coexistir outros 

sintomas, como odinofagia (dor de garganta) e dores musculares generalizadas, perda do paladar ou do 

olfacto, diarreia, dor no peito e dor de cabeça, entre outros. A pessoa doente pode também não 

apresentar sinais ou sintomas.  

O nosso estabelecimento está, em articulação com a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde 

Pública Local, a implementar as medidas de prevenção e controlo da transmissão de SARS-CoV-2.  

Recomenda-se a todos os elementos da comunidade escolar, que se mantenham atentos ao surgimento 

de sintomas compatíveis com COVID-19. Se alguém da comunidade escolar ou do seu ambiente 

próximo desenvolver sintomas sugestivos de COVID-19 deve permanecer em casa e contactar os 

serviços de saúde por telefone (SNS 24 - 808 24 24 24) ou outras linhas especificas criadas para o efeito  

 

Queremos assegurar que a comunicação será mantida de forma fluída, não havendo de momento 

necessidade de adotar outros cuidados adicionais além da referida monitorização de sintomas.  

 

 

 

Para mais informações, pode consultar o site da DGS da COVID-19 (www.covid19.min-saude.pt).  

 

 

 

Com os melhores cumprimentos,  

 

 

 

[Assinatura do Diretor do Agrupamento Escolar/Escola não Agrupada] 
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