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«Elaborar um Plano de Contingência permite que o Agrupamento se prepare para enfrentar, de 
modo adequado, as possíveis consequências da pandemia.» 

EQUIPA DA SAÚDE 

1. Enquadramento 

 

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

determinam, a todos os serviços ou estabelecimentos, a elaboração de Planos de Contingência 

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

A Direção-Geral de Saúde (DGS) e a Direção-Geral de Educação (DGE) emitiram um conjunto 

de informações e orientações, das quais se destacam a Orientação 006/2020, de 26/02/2020, a 

Orientação 014/2020,  de 21/03/2020, o Referencial Escolas e as Orientações para o ano letivo 

2020/2021: Orientações DGEstE e Orientações DGS/DGEstE/DGE, que são atualizadas de acordo 

com a evolução da pandemia, assim como o Referencial para as Escolas 2021/2022 da DGS. 

O Agrupamento de Escolas de Gavião (AEG) adotou um conjunto de medidas de prevenção e 

contenção desta infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, agente causal da COVID-19, em 

estreita articulação com o Centro de Saúde, o Município de Gavião, a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação do Concelho, dando cumprimento ao disposto no Despacho n.º 2836-

A/2020, de 02/03/2020 e de acordo com a estrutura proposta pela DGAEP. 

O objetivo do Plano de Contingência é preparar e adequar a resposta da escola, centrando-

se nas questões operacionais a acautelar, de forma a proteger a saúde dos alunos, docentes, não 

docentes e visitantes, nomeadamente o absentismo de professores e alunos, auxiliares da ação 

educativa e outros funcionários e respetivas repercussões nas atividades escolares e no ambiente 

familiar e social de toda a comunidade educativa, minimizando o risco de contágio e permitindo 

o bom funcionamento das atividades essenciais. 

Conhecer as manifestações desta doença, bem como as suas formas de transmissão, constitui 

a forma mais eficaz de, sem alarmismos, adotar as medidas de prevenção mais adequadas. Estas 

medidas consistem num conjunto de regras gerais de higiene pessoal e de reorganização do 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0062020-de-26022020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142020-de-21032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/referencial-escolas-controlo-da-transmissao-de-covid-19-em-contexto-escolar-pdf.aspx
https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/07/Orientacoes-DGESTE-20_21.pdf
https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/07/Orientacoes-DGESTE_DGE_DGS-20_21.pdf
https://dre.pt/home/-/dre/129793730/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/129793730/details/maximized
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ambiente escolar que constituem as medidas mais importantes para evitar a propagação da 

infeção. 

Este Plano de Contingência consiste num conjunto de medidas e ações que deverão ser 

aplicadas oportunamente, de modo articulado, em cada fase de evolução da situação.  

As medidas necessárias, a sua calendarização, bem como as responsabilidades de cada 

pessoa dentro da instituição, devem ser ajustadas aos diferentes cenários de evolução da 

pandemia, a fim de assegurar que cada um saiba o que fazer e o que esperar das ações 

desenvolvidas por si e pelos outros.  

Apresenta-se, pois, o Plano de Contingência atualizado de acordo com as recomendações 

para o arranque do ano letivo. O mesmo poderá ser revisto e atualizado face a novas informações 

ou acontecimentos. O Plano de Contingência é complementado com o Plano de Higienização, 

com o Plano de Reorganização do Espaço e as Orientações para a realização em regime presencial 

de treinos e competições do Desporto Escolar. 

A aplicação das medidas previstas no Plano de Contingência não prejudica a aplicação das 

recomendações e informações emitidas e a emitir pela DGS. 

1.1. Explicitação do que é o Corona Virus – Covid-19 

 

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte a COVID-

19. Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser 

semelhantes a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia. 

A COVID-19 pode transmitir-se pelos seguintes meios: 

• 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 pode ser feita de pessoa-a-pessoa e pensa-se que 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 (contacto direto) e ainda através 
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do contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o 

contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos) (contacto indireto). 

1.2. Principais sintomas 

 

As infeções estão associadas ao sistema respiratório, os sintomas são semelhantes a uma 

gripe comum ou podem evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia. 

Os sintomas são, por exemplo: 

• Febre; 

• Tosse; 

• Falta de ar (dificuldade respiratória); 

• Cansaço. 

1.3. Tempo de incubação e formas de manifestação 

 

Atualmente, estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido desde a 

exposição ao vírus até ao aparecimento de sintomas) seja entre 1 e 14 dias. A transmissão de 

SARS-CoV-2 pode ocorrer cerca de 2 dias antes da manifestação de sintomas. 

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

dias desde a data da última exposição a caso confirmado.  

As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta 

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

 

2. Plano de contingência  
 

O AEG está preparado para a possibilidade de parte (ou a totalidade) dos membros da 

comunidade educativa não comparecerem nos estabelecimentos de educação e ensino (Escola 

Básica e Secundária de Gavião, Escola Básica de Comenda) devido a doença ou outras situações.  

Podem ser vários os efeitos da infeção nos elementos da comunidade educativa e em outros 

que com ela se relacionam. O funcionamento dos estabelecimentos de ensino e educação, que 

prestam um serviço público, está condicionado pela concretização de um conjunto de atividades 

e serviços, bem como alguns fornecimentos de bens e/ou serviços e ainda um mínimo de 
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recursos humanos. Na fase epidémica da atividade viral é previsível que surjam casos de 

profissionais ou alunos doentes, com possível comprometimento da vida da escola. 

 

2.1. Identificação das atividades essenciais e prioritárias 

 

Perante um cenário de elevado absentismo dos professores ou outros profissionais devido a 

doença, suspensão de transportes públicos, encerramento de outras escolas, as condições 

mínimas para assegurar o funcionamento da escola, são as seguintes: 

Serviços Nº de elementos 

Portaria 1 

Refeitório 3 

Serviços administrativos 1 

Manutenção e Limpeza/Desinfeção das instalações e apoio às 
atividades letivas 

3 

Plano de emergência e evacuação da escola Todos os presentes na 
escola 

Direção/Equipa Operativa 2 

 

Para a manutenção das atividades consideradas essenciais será assegurada a entrada dos 

fornecedores de bens ou serviços, como por exemplo fornecedores de artigos alimentares 

destinados ao refeitório e ao bufete devendo os mesmos deixar os artigos à porta da cozinha ou 

do bar, respetivamente. Os fornecedores de material de higiene devem deixar os mesmos na 

entrada principal. Os motoristas da autarquia que asseguram o transporte das crianças da 

Educação Pré-escolar podem entrar no espaço exterior, mas não o devem fazer no interior da 

escola. O funcionário dos CTT deve deixar as encomendas e correio na portaria da escola. Todas 

pessoas que tenham de entrar no espaço escolar devem proceder à desinfeção das mãos na 

portaria.  

De modo a assegurar as condições mínimas para garantir a prestação de serviços 

mínimos/básicos à comunidade educativa, serão constituídas diferentes equipas de pessoal não 

docente, perspetivando a sua substituição na eventualidade de absentismo por doença ou 

isolamento.  
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O início do ano letivo de 2021/2022 irá iniciar-se com o regresso ao espaço físico escolar, 

às rotinas de aprendizagem e à socialização em presença, após ano com diversos períodos de 

isolamento e num contexto social e económico pautado pela instabilidade. 

No caso do eventual encerramento do estabelecimento de ensino, fornecer-se-ão aos 

Pais/Encarregados de Educação informações referentes ao período de encerramento e as 

medidas de vigilância a adotar, por escrito, por telefone e através da página do AEG na Internet. 

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

de acordo com a avaliação de risco, quais as medidas de controlo a implementar, podendo 

implementar um conjunto de medidas individuais e coletivas (Norma n. º 015/2020 da DGS), 

incluindo, o preenchimento mandatório de modelo para registo de casos e surtos, o qual é 

partilhado, periodicamente, com a direção. 

Por determinação da Autoridade de Saúde territorialmente competente, pode ser 

necessário aplicar medidas excecionais para contenção de surtos e casos: 

• Isolamento de casos confirmados ou prováveis;  

• Isolamento de casos confirmados ou prováveis 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 ensino1.  

                                       
1 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. 
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2.2. Preparação para fazer face a um possível caso de infeção por Covid-19 

 

2.2.1. Identificação de um ponto focal e de uma equipa operativa 

 

A responsabilidade deste plano é do diretor do Agrupamento, professor Paulo Manuel 

Alfaiate Pires, devidamente apoiado pelo ponto focal do Plano de Contingência, Genoveva Matos 

Belona, subdiretora. 

 Neste âmbito, foi constituída uma Equipa Operativa coordenada pelo ponto focal. 

 A substituição do diretor será assegurada pela subdiretora educadora Genoveva Matos 

Belona. 

Cadeia de comando e controlo 
 

Dado que a situação pode vir a levar a um elevado absentismo, cada responsável deverá ser 

apoiado por um substituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competências do ponto focal / Equipa Operativa: 

• Supervisionar, em articulação com as Entidades Externas, todas as ações previstas no 

Plano de Contingência; 

• Manter informado o diretor do Agrupamento sobre o evoluir da situação e das 

necessidades de ajustamento permanente do Plano de Contingência; 

Ponto focal: Edª Genoveva Belona, 

subdiretora 

Substituta: Prof.ª Amélia de Jesus, adjunta 

do diretor e Delegada de Segurança 

 

Equipa Operativa: 

Subdiretora e coordenadora da Equipa da 

Saúde - Edª. Genoveva Belona 

Enc. Pessoal não docente – Dª. Paula Infante 

Substitutos: Prof. Laureano Heitor, adjunto 

do diretor e Paulo Ventura, chefe dos 

serviços administrativos 

 

 

Diretor: Prof. Paulo Pires, diretor  

Substituto: Edª Genoveva Belona, subdiretora 
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• Assegurar a manutenção e funcionamento das salas de isolamento. 

2.2.2. Procedimentos preventivos 

 

Para minimizar o risco de infeção por SARS-CoV-2, é fundamental adotar medidas de 

prevenção e controlo da transmissão da COVID-19.  

A definição destas medidas, deve considerar que o virus se transmite de pessoa para 

pessoa, essencialmente, através de gotículas que podem ser inaladas ou depositar-se em 

superfícies ou objetos em que tocamos, e, eventualmente, através de aerossóis potencialmente 

infetados em espaços fechados.  

Neste sentido, destacam-se as seguintes medidas:  

• Distanciamento físico entre pessoas;  

• Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos e etiqueta respiratória;  

• Utilização de equipamentos de proteção individual (máscaras);  

• Higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos espaços;  

• Automonitorização de sintomas, não se deslocando para a escola pessoas com 

sintomas sugestivos de COVID-19.  

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

 

Higiene pessoal e do ambiente escolar 

 

               A limpeza e desinfeção, em contexto escolar, no âmbito da pandemia COVID-19, será 

operacionalizada de acordo com a Orientação nº 014/2020 da DGS e com o documento da 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE). 

No atual contexto, estão estabelecidas nas normas de conduta a obedecer para 

prevenção e controlo da COVID-19 (Anexo 1). 

Estas normas (alunos e encarregados de educação) serão afixadas em locais visíveis dos 

recintos escolares, enviadas por via digital e publicadas na página web do agrupamento. 

Medidas Gerais 

• Afixação de cartazes da DGS; 

• Limpeza e arejamento das salas, abrindo as janelas, sobretudo, durante os intervalos; 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0142020-de-21032020-pdf.aspx
https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/05/Limpeza.pdf
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• Sempre que possível, devem manter-se as janelas e/ou portas abertas, para uma melhor 

circulação de ar e evitar toques desnecessários em superfícies; 

• A limpeza da secretária, teclado e rato do computador do professor, utilizando 

desinfetante, deverá ser feita pelo próprio no final de cada aula; 

• A limpeza de superfícies de uso comum (maçaneta da porta, apagador, caneta do quadro 

interativo,…), deverá ser feita, em cada turma e de forma rotativa, por um aluno ajudante; 

• Abertura das janelas durante a limpeza diária dos diferentes espaços; 

• Colocação de dispositivos com soluções de limpeza das mãos à base de álcool, em espaços 

que não possibilitem a lavagem das mãos, nas salas de aula, gabinetes, à entrada dos 

recintos e nas salas de isolamento; 

• Assegurar que os dispositivos de sabonete líquido estão operacionais e há toalhetes de 

papel disponíveis, nas diferentes instalações sanitárias; 

• Na educação pré-escolar, as crianças trocam o calçado de casa por outro apenas utilizado 

no espaço do Jardim de Infância e o mesmo é higienizado, todos os dias, após a saída da 

criança; 

• Nas instalações desportivas, devem ser cumpridas as Orientações para a realização em 

regime presencial das aulas práticas de Educação Física e as Orientações para a realização 

em regime presencial de treinos e competições do Desporto Escolar para o ano letivo 

2021-2022 (documento próprio); 

• Na Biblioteca Escolar serão cumpridas as orientações da RBE e divulgadas à comunidade 

educativa através da professora bibliotecária, educadoras de infância, professoras 

titulares de turma e diretores de turma. As mesmas estão afixadas em diversos pontos 

estratégicos da escola (Anexo 2). 

Estratégia de Testes Laboratoriais para SARS-CoV-2 

Tal como se pode ler no Referencial, “a evidência científica indica que a incidência de 

casos de infeção por SARS-CoV-2, e mesmo de surtos, em contexto escolar está correlacionada 

com a incidência da infeção na comunidade, designadamente através de contágios que ocorrem 

fora da escola”. Assim, o varrimento inicial, determinado pelas Autoridades de Saúde, plasmado 

https://www.dge.mec.pt/noticias/orientacoes-para-realizacao-em-regime-presencial-das-aulas-praticas-de-educacao-fisica
https://www.dge.mec.pt/noticias/orientacoes-para-realizacao-em-regime-presencial-das-aulas-praticas-de-educacao-fisica
https://rbe.mec.pt/np4/2593.html
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na nova versão do Referencial, assenta primariamente na necessidade de quebrar qualquer 

cadeia de transmissão do vírus que possa “invadir” o ambiente escolar. 

Na definição do universo a testar, ainda que tenha sido considerada a vacinação, dos 

jovens e a vacinação da grande maioria dos trabalhadores dos estabelecimentos de educação 

e/ou de ensino, as Autoridades de Saúde entenderam que a possibilidade de as pessoas 

vacinadas serem “veículo” de transmissão do vírus justifica a sua testagem em ambiente escolar, 

nas primeiras semanas do presente ano letivo a todo o pessoal docente e não docente e aos 

alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário. 

As Autoridades de Saúde reservam a possibilidade de realizar os testes que se revelem 

necessários tendo em conta a evolução da situação epidemiológica. Neste caso, os testes já não 

serão feitos pela área governativa da Educação, ficando a cargo dos serviços de saúde que os 

prescreverem. 

Medidas coletivas a adotar pela Escola 

Neste âmbito, importa sinalizar que, após determinação de isolamento profilático, os 

contactos de baixo risco e/ou os contactos de contactos cujos testes sejam negativos devem 

interromper o isolamento profilático, retomando a respetiva atividade letiva.  

Medidas individuais a aplicar aos contactos 

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

contactos de alto risco com doença confirmada de COVID-19 há menos de 90 dias, estando 

sujeitos a vigilância passiva durante 14 dias desde a data da última exposição. 

 

Medidas de prevenção diária 

 Higiene das mãos (Anexo 3) 

• Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo 

menos, 20 segundos, ou proceder à desinfeção com soluções de limpeza das mãos à base 

de álcool; 

• Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de banho e 

sempre que as mãos estejam sujas; 

• Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar; 
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• Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida; 

• Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido e não para as mãos; 

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

secreções respiratórias.  

Regras de utilização de máscara 

• Qualquer pessoa com 10 ou mais anos de idade, e, no caso dos alunos, a partir do 2.º 

ciclo do ensino básico, independentemente da idade, devem utilizar máscara comunitária 

certificada ou máscara cirúrgica; 

• Para as crianças que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico, independentemente da 

idade, a utilização de máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica é fortemente 

recomendada, quando cumpridas as indicações da Direção-Geral da Saúde contantes do 

Referencial para as Escolas; 

• A utilização de máscara deve ser sempre adaptada à situação clínica, nomeadamente 

nas situações de perturbação do desenvolvimento ou do comportamento, insuficiência 

respiratória, imunossupressão, ou outras patologias, mediante avaliação caso-a-caso pelo 

médico assistente. 

As exceções previstas ao uso de máscara são:  

• Para alimentação, devido à sua impraticabilidade;  

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

• Atestado Médico de Incapacidade Multiusos ou declaração médica que ateste condição 

clínica incapacitante para a sua utilização. 

Na colocação, utilização, remoção, transporte e limpeza de máscaras reutilizáveis devem ser 

postas em prática as indicações da DGS (Anexo 4). 

Medidas de distanciamento entre pessoas 

• Prescindir de cumprimentos por beijos e abraços; 

• Evitar o contacto com outras pessoas quando se tem algum sintoma de possível infeção; 

• Manter, no mínimo, uma distância de 2 metros, dentro e fora do espaço escolar; 

• Não partilhar material escolar (canetas, réguas, etc); 

• Não partilhar alimentos e não utilizar os mesmos recipientes (copos, talheres, etc); 
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• Não partilhar objetos pessoais; 

• A organização da sala de aula cumpre as recomendações de, pelo menos, 1 metro de 

distância entre cada discente. 

2.2.3.  Estabelecer uma área de “isolamento” e o(s) circuito(s) até à mesma 

 

Os alunos ou profissionais, que manifestem febre ou outros sintomas de uma possível 

infeção com a COVID-19, não devem vir para a escola, a fim de evitar o contágio de outras 

pessoas. 

 Em caso de dúvida, deverão contactar a Linha Saúde 24 – 808 24 24 24 respeitando as 

indicações transmitidas e avisar o diretor ou o ponto focal por email ou telefone. 

 A febre é um sinal que faz parte da definição de caso possível ou provável de COVID-19. 

Como tal, ao identificar-se um aluno com temperatural corporal ≥ 38ºC deve seguir-se os 

procedimentos descritos no Plano de Contingência nomeadamente sobre o encaminhamento 

para a área de isolamento, o contacto com o Encarregado de Educação, com o SNS 24 (808 24 24 

24) ou as linhas telefónicas criadas especificamente para este efeito e com a Autoridade de Saúde 

territorialmente competente. 

Cada estabelecimento de educação do AEG irá dispor de, pelo menos, uma sala de 

isolamento com a finalidade de evitar ou restringir o contacto direto com o sujeito doente (com 

sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso provável) e 

permitir um distanciamento físico deste relativamente à restante população escolar, a saber:  

• Escola Básica e Secundária de Gavião – 2 salas ao lado da sala de diretores de turma; 

• Escola Básica de Comenda (pré-escolar e 1º ciclo) – sala no r/c. 

Cada uma destas salas tem ventilação natural e possui revestimentos lisos e laváveis. Esta 

área está equipada com: 

• Telefone e lista de contactos úteis; 

• Cadeira; 

• Marquesa; 

• Balde do lixo com tampa, pedal e saco de plástico; 

• Solução antisséptica de base alcoólica; 

• Toalhetes de papel; 
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• Máscaras cirúrgicas; 

• Luvas descartáveis; 

• Termómetro; 

• Kit com: água; bolachas; pacote de leite simples; pacote de sumo. 

      À entrada da sala, no exterior, está colocado dispensador de solução antisséptica de base 

alcoólica e existe uma casa de banho, com doseador de sabão e toalhetes de papel, que será de 

utilização exclusiva do sujeito em isolamento.  

 A deslocação até à sala de isolamento deve respeitar as seguintes regras: 

• Evitar os locais da escola com maior número de pessoas; 

• Preferencialmente, usar o trajeto mais curto. 

Antes de entrar na sala de isolamento o sujeito deverá proceder à desinfeção das mãos e, já 

no interior, trocar a máscara. A mesma deverá ser substituída quando estiver húmida. Após 

remoção da máscara deve proceder à higienização das mãos. 

No caso de serem crianças ou alunos deverão ser acompanhados por um funcionário para a 

sala de isolamento, através do circuito mais adequado.  

Os pais e encarregados de educação serão avisados pela via mais expedita e devem dirigir-

se, preferencialmente em veículo próprio, ao respectivo estabelecimento de educação. 

Na sala de isolamento, o encarregado de educação ou o próprio, deverá fazer o contacto 

com a Linha de Saúde 24 (808 24 24 24) e seguir as orientações emanadas. 

Se tal não for possível, o contacto telefónico poderá ser realizado pelo diretor ou ponto focal, 

perante autorização prévia do encarregado de educação. 

2.2.4.  Definição de responsabilidades 

 

 Todos os docentes e não docentes devem reportar telefonicamente ao diretor ou ao 

ponto focal, uma situação de doença que se enquadre com os sintomas descritos ou exista uma 

ligação epidemiológica compatível com a definição de caso possível de COVID-19. 

 Nas situações em que seja necessário acompanhar crianças e/ou alunos à sala de 

isolamento estão definidos em anexo os não docentes que, prioritariamente, farão esse 

acompanhamento até à chegada do encarregado de educação. 
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2.2.5.  Equipamentos e produtos disponíveis 

 

• Solução antisséptica de base alcoólica (salas de atividade dos jardins de infância, salas de 

aula, zona de refeições, registo biométrico, área de “isolamento” da escola, portaria, secretaria, 

pavilhão gimnodesportivo, gabinete da direção, sala de professores, sala do pessoal não docente, 

Biblioteca Escolar, reprografia, átrios), conjuntamente com informação sobre os procedimentos 

de higienização das mãos; 

• Máscaras sociais (Kit distribuído a toda a comunidade escolar de acordo com a        

legislação em vigor);  

• Máscaras cirúrgicas para utilização dos sujeitos com sintomas (caso provável ou possível); 

• Máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis, a utilizar, enquanto medida de precaução, pelos 

funcionários que prestam assistência ao aluno com sintomas (caso provável ou possível); 

• Nas casas de banho foram reforçados os dispensadores de sabonete líquido e os 

dispositivos para toalhetes de papel; 

• Junto dos locais de lavagem das mãos estão afixados cartazes informativos acerca do 

procedimento a adotar para uma correta lavagem e também quando é que se devem lavar as 

mãos; 

• Os caixotes do lixo das casas de banho foram substituídos por outros devidamente 

fechados (com tampa e pedal). 

• Contentor de resíduos com abertura não manual e saco plástico (com espessura de 50 ou 

70 micra) – salas de isolamento; 

• Equipamentos de limpeza, de uso único, que devem ser eliminados ou descartados após 

utilização. Quando a utilização única não for possível, deve estar prevista a limpeza e desinfeção 

após a sua utilização (ex. baldes e cabos), assim como a possibilidade do seu uso exclusivo na 

situação em que existe um caso confirmado na escola; 

• Produtos de higiene e limpeza, de acordo com o Plano de Higienização do AEG; 

• O professor será a pessoa responsável por deixar as janelas das salas abertas durante os 

intervalos; 

• O arejamento dos restantes espaços será da responsabilidade dos seus ocupantes. 
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2.2.5.  Informar e formar a comunidade escolar 

  

 O Plano de Contingência é divulgado a toda a comunidade educativa através da página 

web do AEG e da página de facebook da Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

concelho de Gavião (APEGAV). 

No âmbito da comunicação e informação relativas a este plano os responsáveis pela 

comunicação/articulação/informação interna, externa e interinstitucional são o diretor e/ou o 

ponto focal, assessorado pela equipa operativa. 

 Serão realizadas sessões informativas e formativas para discentes, docentes e não 

docentes dinamizadas pela Equipa da Saúde do AEG. 

Nestas sessões para além de toda a informação fornecida, nomeadamente as medidas de 

prevenção, de higiene pessoal e dos espaços, serão distribuídos folhetos informativos e far-se-á 

a aprendizagem da técnica de lavagem das mãos, etiqueta respiratória e cuidados a adotar no 

uso de máscara e higienização da mesma se for de uso comunitário. Promover-se-á a formação 

de toda a comunidade educativa sobre as medidas a adotar na escola, em casa e na comunidade. 

Esta e outra informação adicional poderão ser consultadas na página web da escola. A 

mesma será atualizada com os cartazes informativos da DGS com as medidas preventivas para 

promover as boas práticas. 

 

3. Gestão de Caso 
 

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

educação e ensino 

 
De acordo com a DGS, define-se como: 

• Caso provável: Pessoa que preenche os critérios clínicos e epidemiológicos ou critérios 

clínicos e imagiológicos para definição de caso provável de COVID-19, de acordo com a Norma 

n.º 020/2020 da DGS; 

• Caso possível: Pessoa que preenche os critérios clínicos de definição de caso possível de 

COVID-19, de acordo com a Norma n.º 020/2020 da DGS. São essencialmente as pessoas que 

desenvolvam quadro respiratório agudo com tosse (de novo ou agravamento da tosse habitual), 
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ou febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / dificuldade respiratória (Norma n.º 020/2020 da 

DGS).  

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

ensino, de acordo com as definições constantes na Norma n.º 020/2020 da DGS, devem ser 

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

• ativar todos os procedimentos constantes no Plano de Contingência e contactar o ponto 

focal (Anexo 5);  

• encaminhar o caso, acompanhado por um adulto, caso se trate de um menor de idade, 

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

deverão estar visualmente assinalados. Na área de isolamento deve constar o fluxograma de 

atuação perante um caso possível ou provável de COVID-19 em contexto escolar (Anexo 8); 

• contactar, caso se trate de um menor de idade, o encarregado de educação, de modo a 

informá-lo sobre o estado de saúde do menor e inquirir sobre possível contato com algum caso 

confirmado ou provável de COVID-19. O encarregado de educação deve dirigir-se ao 

estabelecimento de educação e ensino, preferencialmente em veículo próprio; 

• contactar a Autoridade de Saúde territorialmente competente, cujos contactos 

telefónicos e endereço de e-mail devem estar atualizados e constar num documento visível na 

área de isolamento, bem como estar gravados no telemóvel do ponto focal e do diretor; 

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

contacta o SNS 24 (808 24 24 24) ou outras linhas criadas para o efeito e segue as indicações que 

lhe forem dadas. O diretor ou o ponto focal pode realizar o contacto telefónico, se tiver 

autorização prévia do encarregado de educação;  

• na sequência da triagem telefónica: a) Se o caso não for validado como possível ou 

provável de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou outras linhas), a pessoa segue o 

procedimento normal da escola, de acordo com o quadro clínico apresentado. Terminam os 

procedimentos constantes neste Plano de Contingência para COVID-19 e não se aplica o restante 

“Fluxograma de atuação perante um caso possível ou provável de COVID-19 em contexto 

escolar”; b) Se o caso for considerado validado como possível ou provável de COVID-19 pela 

triagem telefónica (SNS 24 ou outras linhas) será enquadrado, de acordo com a sua gravidade. 
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A Autoridade de Saúde territorialmente competente deve ser informada da situação pelo 

diretor ou pelo ponto focal, independentemente se o encarregado de educação contactou ou 

não o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito.  

O SNS 24 (ou outras linhas de triagem telefónica) ou a Autoridade de Saúde territorialmente 

competente:  

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

✓ esclarece o caso possível ou provável, se for um adulto, ou o encarregado de educação, 

caso se trate de um menor, sobre os cuidados a adotar enquanto aguarda confirmação 

laboratorial e sobre os procedimentos seguintes (no que for aplicável da Orientação n.º 010/2020 

da DGS). A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de teste 

deve ser feita, se possível, em viatura própria, ou em viatura própria dos encarregados de 

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

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

percurso o caso possível ou provável e o(s) respetivo(s) acompanhante(s) devem manter a 

máscara devidamente colocada e respeitar, sempre que possível, o distanciamento físico entre 

pessoas não coabitantes sempre que forem a pé e, no carro, viajar em lugares diametralmente 

opostos, bem como assegurar arejamento adequado do veículo, abrindo as janelas. Após 

terminada a viagem todas as superfícies do carro devem ser limpas e desinfetadas;  

✓ procede à avaliação do risco, e informa sobre os procedimentos a adotar.  

• Caso a Autoridade de Saúde territorialmente competente considere necessário pode 

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

nomeadamente:  

✓ determinar o isolamento profilático e rastreio de contactos diretos como, por exemplo, 

as pessoas que estiveram sentadas em proximidade na sala de aula ou no refeitório ou outros 

contactos próximos identificados;  

✓ determinar a monitorização dos sinais e sintomas do caso em isolamento profilático, 

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

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

SARS-CoV-2, de acordo com a Norma n.º 004/2020 da DGS; se os sintomas se agravarem ou 
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surgirem outros, deve contactar o SNS 24. Como auxiliar de monitorização dos sinais relativos à 

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

do sangue, ou seja a percentagem de oxigénio na circulação sanguínea. Este exame (oximetria) é 

importante quando há suspeita de doenças que prejudicam ou interferem com o funcionamento 

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

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

Se o resultado laboratorial indicar estar perante um caso confirmado, a Autoridade de Saúde 

territorialmente competente, procederá em conformidade realizando:  

✓ Inquérito epidemiológico (deve ser iniciado, idealmente, nas primeiras 24 horas);  

✓ Rastreio de contactos;  

✓ Avaliação do Risco;  

✓ Comunicação das situações que requerem intervenção comunitária à Equipa de Gestão 

COVID-19 ou à Equipa de Gestão de surtos. 

A Autoridade de Saúde territorialmente competente, de acordo com a avaliação do risco, 

informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e a Escola sobre as medidas individuais e 

coletivas a implementar:  

✓ Isolamento profilático no domicílio; 

✓ Vigilância clínica; 

✓ Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo caso 

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

da DGS); 

✓ Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso possível, provável ou confirmado 

em dois sacos de plástico, resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um 

adesivo/atilho e colocação dos mesmos em contentores de resíduos coletivos (nunca em 

ecopontos); 

✓ Sem prejuízo das alíneas anteriores, por determinação da Autoridade de Saúde 

territorialmente competente, pode ser necessário aplicar medidas excecionais para contenção 

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

 

 

3.2. Atuação perante um caso confirmado de covid-19 fora da Escola 

 

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora da Escola, devem ser seguidos os seguintes 

passos: 
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• Perante a comunicação à Escola, de um caso confirmado de COVID-19 de uma pessoa que 

tenha frequentado o estabelecimento, devem ser imediatamente ativados todos os 

procedimentos constantes no Plano de Contingência e contactado o ponto focal. 

Figura 2 - Fluxograma de atuação perante um caso confirmado de COVID-19 em contexto escolar 

 

 

4. Implementação de medidas 

 
 Contactos de alto risco 

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 

territorialmente competente, até ao final do período de vigilância ativa (Despachos n. º 2836-

A/2020 e/ou n. º 3103-A/2020); 

• Teste laboratorial molecular (TAAN) para SARS-CoV-2, realizado em conformidade com as 

Normas n. º 015/2020 e n. º 019/2020 da DGS; 

• Vigilância ativa na Plataforma Trace Covid durante 14 dias, desde a data da última 

exposição; 
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• Perante teste negativo e assintomático deve repetir teste laboratorial molecular para 

SARS-CoV-2 em conformidade com o descrito na Norma nº 015/2020 na sua ultima redação. 

Os coabitantes dos contactos são “equiparados” a contactos de alto risco e, como tal, são 

alvo dos mesmos procedimentos. 

ATENÇÃO: 

A realização de teste 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 

de alto risco. 

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" previstos no 

Referencial para as Escolas e nas Normas n.º. 004/2020 e n. º 015/2020 da DGS. 

A Autoridade de Saúde territorialmente competente determina as medidas 

supramencionadas e informa todos os intervenientes dos procedimentos a adotar 

 

Contactos de baixo risco 

Os contactos classificados como tendo exposição de baixo risco ficam, de acordo com a 

Norma n. º 015/2020 da DGS, sujeitos aos procedimentos de: 

• Vigilância passiva durante 14 dias desde a data da última exposição; 

• Cumprimento da Orientação n. º 010/2020 “Distanciamento Social e Isolamento” da DGS; 

• Automonitorizar e registar diariamente sintomas compatíveis com COVID-19, bem como 

medir e registar a temperatura corporal, duas vezes por dia; 

• Limitar os contactos com outras pessoas, reduzindo as suas deslocações ao indispensável 

(ex: trabalho, escola, casa), e adotar as medidas preventivas em permanência; 

• Contactar o SNS 24 se surgirem sintomas compatíveis com COVID-19; 

• Efetuar teste laboratorial molecular para deteção de SARS-CoV-2, segundo as Normas n. 

º 015/2020 e n. º 019/2020 da DGS. Se o teste molecular não estiver disponível ou não 

permitir a obtenção do resultado em menos de 24 horas, deve ser utilizado um teste 

rápido de antigénio, 
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• Em caso de cluster ou de surto todos os contactos devem realizar um teste rápido de 

antigénio. 

 

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. 

Após indicação da Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública, a direção informa 

todos os encarregados de educação e restante comunidade escolar da existência de um cluster 

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

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

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

realizada utilizando o Anexo 6. 

A direção, em articulação com a autarquia, 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 da escola não implica necessariamente a 

interrupção do processo pedagógico ou de aprendizagem. 

 

5. Avaliação 
 

A gestão da situação de epidemia depende da pertinência das decisões e das ações levadas à 

prática em cada momento, contidas no Plano de Contingência, pelo que este estará sempre em 

permanente avaliação e atualização de modo a que, a coerência e articulação entre as diferentes 

estratégias selecionadas, possa responder de forma oportuna e eficaz.  

A atualização das informações e ações a adotar são atualizadas, sempre que exista evolução 

da situação, na página da DGS disponível no link: https://www.dgs.pt/ 

No final do ano letivo, será elaborado um relatório que evidencie os aspetos que correram 

bem e os que devam merecer algum ajustamento. Esta análise permitirá melhorar o Plano de 

Contingência e capacidade de resposta a situações de crise que possam vir a ocorrer no futuro. 

 

https://www.dgs.pt/
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Contactos úteis 

 

A lista de todos os contactos telefónicos dos diferentes parceiros e de dois contactos por 

criança/aluno estará disponível na portaria da Escola sede e na direção, assim como na Escola 

Básica de Comenda. 

 

Linha de SNS24 – 808242424 

Telefone da Escola (portaria) – 241639000 

Telefone da Escola (gabinete da direção) – 241 639 001/2/3 

Telemóveis da escola: 962406801/962407213 

Telemóvel do diretor - 918682715 

Email da Escola – direcao@agrupamentoverticalgaviao.pt 

Email do ponto focal – genovevabelona.f340@agrupamentoverticalgaviao.pt 

Centro de Saúde - 241 630 010 

Bombeiros Voluntários de Gavião – 241 632 359 

Câmara Municipal -241 639 070 

 

6. Divulgação e Comunicação 

 
Para uma resposta celere e adequada, torna-se essencial envolver os parceiros da 

comunidade educativa para apoiar o estabelecimento de educação ou ensino no controlo da 

transmissão de SARS-CoV-2.  

Assim, haverá uma partilha regular de pontos de situação, de medidas e recomendações 

a adotar em cada momento, permitindo 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.  

A articulação com os parceiros da comunidade educativa, será promovida e potenciada, 

envolvendo-os em todo o processo. 

A divulgação do plano será feita a todos os profissionais (pessoal docente e não docente 

e técnicos), de forma a que todos estejam informados sobre o mesmo. 

mailto:direcao@agrupamentoverticalgaviao.pt
mailto:genovevabelona.f340@agrupamentoverticalgaviao.pt
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O Plano de Contingência e demais documentos complementares serão divulgados a toda 

a comunidade na página web do agrupamento (www.agrupamentoverticalgaviao.pt ). 

 

 

Gavião, 14 de setembro de 2021 

 

O Diretor 

Paulo Manuel Alfaiate Pires 

A coordenadora do Plano de Contingência 

Genoveva Matos Belona 

 

3ª Revisão em setembro de 2021 

O Diretor 

________________________________ 

 

O Ponto focal 

________________________________ 

http://www.agrupamentoverticalgaviao.pt/
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Anexo I – Regras de conduta (Alunos e Encarregados de Educação) 
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Anexo II- Normas de funcionamento da Biblioteca Escolar 

 

21-22 
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Anexo III – Higiene das mãos 
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Anexo IV – Utilização correta das máscaras 
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Anexo V- Lista de contactos úteis 

 

 

 

 

 

Edª Genoveva Belona: 914311424 
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Anexo VI - Comunicação com os Encarregados de Educação 
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Anexo VII - Formulário para a Autoridade de Saúde   

A informação acessível e organizada facilita a avaliação de risco e reduz o tempo 

necessário para a execução do rastreio de contactos e aplicação de medidas. Perante a 

existência de um caso ou de um surto, o estabelecimento de educação ou ensino deve 

transmitir de forma ágil à Autoridade de Saúde/Unidade de Saúde Pública as seguintes 

informações:  

 

INFORMAÇÕES SOBRE O ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO: 

 

Nome do estabelecimento de educação ou ensino: Escola Básica e Secundária de Gavião  

Endereço:  Rua Francisco Ventura s/ nº, 6040-909 Gavião 

Freguesia: União de Freguesias de Atalaia e Gavião 

Telefone: 241 639 000               Endereço eletrónico: direcao@agrupamentoverticalgaviao.pt 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O PONTO FOCAL DO PLANO DE CONTINGÊNCIA: 

 

Nome: Genoveva Matos Belona 

Telefone:913411424 

Endereço eletrónico: genovevabelona.f340@agrupamentoverticalgaviao.pt 

 

                                 INFORMAÇÕES SOBRE O CASO CONFIRMADO: 

O caso confirmado é aluno: 

Nome: __________________________________________________________________ 

Idade: _________________________Turma: ___________________________________ 

Telefone do/a Encarregado/a de Educação: ____________________________________ 

Número de alunos da turma: ________________________________________________ 
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O caso confirmado é docente ou não docente:   

Nome: __________________________________________________________________________ 

Telefone:  _______________________________Cargo:  ______________________________________

  Turma(s) com a(s) qual(is) teve contacto: _____________________________________________ 

Número de alunos da(s) turma(s):  ____________________________________________

 Portador de doença(s) crónica(s)? ____________________________________________________ 

  Sim. Especificar:  __________________________________________________________  

    Não. Sem informação: ______________________________________________________ 

 Cumprimentos das medidas pelo caso:  

Qual a distância mínima entre o caso e os seus contactos? ________________________________  

________________________________________________________________________________

 A máscara foi corretamente utilizada em permanência?  

   Sim                      Não             Sem informação  

Participação em atividades extracurriculares?  

            Sim. Especificar_____________________________________________________ 

             Não                           Sem informação  

Utilização de transporte escolar?  

          Sim. Especificar: _____________________________________________________                                      

  Não                                               Sem informação  
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Utilização de cantina ou bar escolar?  

             Sim. Especificar turno/horário: _________________________________________   

               Não                                        Sem informação  

Utilização de outro espaço no estabelecimento de educação ou ensino?   

           Sim. Especificar: _____________________________________________________                                  

           Não                                            Sem informação  

O estabelecimento de educação ou ensino deve enviar a lista dos alunos e docentes e não docentes 

alocados a uma turma, coorte, ou qualquer outro contato conhecido fora da sala de aula, especificando o 

tipo de contacto.  

Nome Contacto 

telefónico 

Endereço 

eletrónico 

Tipo de contacto (aluno da mesma turma, 

aluno de outra turma de uma mesma 

coorte, docente, não docente, atividade 

extracurricular, coabitante, etc) 
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Anexo VIII - Fluxo de atuação perante caso possível ou provável de covid-19 
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Anexo VIII – Registo de higienização 

 

Instalações sanitárias 

 

 

Registo de Higienização 

Dia 

Manhã 
Hora 

Tarde 
Hora Rubrica 

1ª 2ª 1ª 2ª 

17 
 

     

18 
 

     

19 
 

     

20 
 

     

21 
 

     

22 
 

     

23 
 

     

24 
 

     

25 
 

     

26 
 

     

27 
 

     

28 
 

     

29 
 

     

30 
 

     

31 
 

     

Dia 

Manhã 
Hora 

Tarde 
Hora Rubrica 

1ª 2ª 1ª 2ª 

1 
 

     

2 
 

     

3 
 

     

4 
 

     

5 
 

     

6 
 

     

7 
 

     

8 
 

     

9 
 

     

10 
 

     

11 
 

     

12 
 

     

13 
 

     

14 
 

     

15 
 

     

16 
 

     

 
Verificador: ________________________________           Data: ___/____/_____ 
     

Mês: _________________ 


