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                        ANEXOS 

 

 

 

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

elaboração de planos de contingência que minimizem o risco de contágio e permitam o bom funcio-

namento das atividades essenciais.  

A elaboração deste Plano de Contingência e Ação está de acordo com as orientações para o ano letivo 

2020/2021, emanadas pela Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGESTE), pela Direção-

Geral de Educação (DGE) e pela Direção-Geral de Saúde (DGS), destacando-se a Orientação nº 

006/2020 e o REFERENCIAL ESCOLAS- controlo da transmissão COVID em contexto escolar. Estas se-

rão atualizadas pela DGS de acordo com a evolução da situação. 

A aplicação das medidas previstas no Plano de Contingência e Ação não prejudica a aplicação de ou-

tras recomendações e informações emitidas e/ou a emitir pela DGS ou pela Autoridade de Saúde 

Local.  

 

I. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O VÍRUS E A DOENÇA 

 

Os coronavírus pertencem à família Coronaviridae que integram vírus que podem causar infeção no 

Homem. O novo coronavírus, o SARS-CoV-2, origina a doença designada COVID-19. Esta infeção afeta 

o sistema respiratório, podendo ser semelhante às constipações comuns ou evoluir para uma doença 

mais grave, como a pneumonia. 

 

II. TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO 

 

A COVID-19 transmite-se pessoa-a-pessoa por contacto próximo com pessoas infetadas pelo SARS-

CoV-2 (transmissão direta), ou através do contacto com superfícies e objetos contaminados (trans-

missão indireta). 

 A transmissão por contacto próximo ocorre principalmente através de gotículas que contêm partí-

culas virais que são libertadas pelo nariz ou boca de pessoas infetadas, quando tossem ou espirram, 

e que podem atingir diretamente a boca, nariz e olhos de quem estiver próximo. 

ENQUADRAMENTO 
 



 

As gotículas podem depositar-se nos objetos ou superfícies que rodeiam a pessoa infetada e, desta 

forma, infetar outras pessoas quando tocam com as mãos nestes objetos ou superfícies, tocando 

depois nos seus olhos, nariz ou boca. Estima-se que o período infecioso dure de 7 a 12 dias em casos 

moderados e até duas semanas, em média, em casos graves. 

  
 
 

III.  PERÍODO DE INCUBAÇÃO 

 

O período de incubação (tempo decorrido desde a exposição ao vírus até ao aparecimento de sin-

tomas) situa-se entre 1 a 14 dias, segundo as últimas informações publicadas pelas Autoridades de 

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

dias desde a data da última exposição a caso confirmado.  

As medidas preventivas no âmbito 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).  

 

IV. PERÍODO QUE O VÍRUS PERSISTE NUMA SUPERFÍCIE 

 

Se as superfícies não forem limpas e desinfetadas com frequência, o vírus pode sobreviver durante 

horas ou até dias. 

O tempo que o vírus persiste nas superfícies pode variar sob diferentes condições (por exemplo, 

tipo de superfície, temperatura ou humidade do ambiente e a carga viral inicial que originou a ex-

posição). Estudos recentes mostram que o SARS-CoV-2 se pode manter viável em superfícies como 

plástico ou metal por um período máximo de cerca de 72 horas e em aerossóis por um período 

máximo de 3h. Em superfícies mais porosas como cartão, o SARS-CoV-2 pode manter-se viável por 

um período de 24h. 

 

V. PRINCIPAIS SINTOMAS 

Os sintomas são semelhantes a uma gripe e variam em gravidade desde a ausência de sintomas (as-

sintomáticos) até febre (temperatura ≥ 38.0ºC), tosse, dor de garganta, cansaço, dores musculares, 

dores de cabeça, diarreia. 



 

Nos casos mais graves, pneumonia grave, síndrome respiratória aguda grave, septicémia, choque sé-

tico e eventual morte. Os dados revelam que o agravamento da situação clínica pode ocorrer rapida-

mente, geralmente durante a segunda semana da doença. 

Recentemente, foi também verificada anosmia (perda do olfato) e em alguns casos ageusia (perda 

do paladar), como sintoma da COVID-19.  

 

 

 

 

I. RESPONSABILIDADE DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

 

O encarregado de educação tem a responsabilidade e obrigatoriedade de se certificar que o seu 

educando, antes de ir para a escola, se encontra de perfeita saúde. Tem ainda que confirmar 

que este se faz acompanhar de: 

▪ Duas máscaras; 

▪ Um saco de papel identificado (para guardar a máscara quando comer e/ou beber); 

▪ Uma garrafa de água; 

▪ Lanche; 

▪ Um pacote de lenços de papel; 

▪ Um saco com uns ténis para as aulas de Educação Física, para uso exclusivo nesta disci-

plina. 

O encarregado de educação tem ainda a obrigação de apresentar declaração médica, no caso 

do seu educando estar, por razões de saúde, impossibilitado do uso regular de máscara. 

 

 

II. USO DE MÁSCARA 

A sua utilização é obrigatória em todos os espaços da escola, nos espaços circundantes, bem como 

nos transportes públicos.  

▪ A circulação no recinto escolar tem que ser feita sempre com a máscara colocada no rosto; 

▪ Cada elemento da comunidade educativa deve ter 2 máscaras, uma colocada no rosto e outra 

suplente; 

▪ A máscara só pode ser retirada do rosto para comer e/ou beber; 

A máscara deve ser utilizada de forma a garantir que é colocada e removida em segurança.  (Anexo 

I) 

PROCEDIMENTOS A ADOTAR 
 



 

Colocar a máscara: 

▪ Lavar as mãos com água e sabão ou com uma solução à base de álcool (antes de a colocar); 

▪ Colocar a máscara na posição correta. A borda dobrável tem que estar para cima e a parte 

colorida para fora; 

▪  Segurar a máscara pelas linhas de suporte/elásticos e adaptar a cada orelha; 

▪  Ajustar a máscara junto ao nariz e queixo. 

Retirar a máscara: 

▪ Lavar as mãos com água e sabão ou solução à base de álcool; 

▪ Retirar a máscara apenas segurando nas linhas de suporte/elásticos; 

▪ Depois de retirada, a máscara deve ser mantida longe do rosto e da roupa, para evitar tocar 

em superfícies potencialmente contaminadas da máscara;   

▪ Quando tiver que retirar a máscara momentaneamente, esta tem que ser guardada num 

invólucro limpo e seco; 

▪ A máscara fornecida pela escola deverá ser lavada com água e sabão ou colocada dentro de 

um recipiente com água quente superior a 60 graus, diariamente. 

▪ Caso se encontre a utilizar uma máscara descartável, no caso de a mudar, a utilizada deve 

ser colocada no recipiente dos resíduos específicas. 

▪ Os alunos do 1º ciclo e as crianças do pré-escolar poderão usar máscara, por vontade ex-

pressa por escrito, do encarregado de educação, assumindo a responsabilidade do uso da 

máscara por alunos e crianças que a DGS não aconselha. 

 

III. DISTANCIAMENTO FÍSICO 

▪ Deve ser evitada a concentração de pessoas nos espaços comuns da escola e promovida a 

diminuição dos contactos;  

▪ Nos espaços comuns da escola os alunos apenas podem permanecer junto a colegas da sua 

turma, num número máximo de 5 alunos por grupo e guardar o distanciamento dos restan-

tes grupos;   

Nas salas os alunos sentam-se de acordo com a planta da sala, definida pelo conselho de turma. 

Assim: 

▪ Sempre que possível, deve garantir-se um distanciamento físico entre os alunos e alu-

nos/docentes de, pelo menos, 1 metro, sem comprometer o normal funcionamento das 

atividades letivas;  



 

▪ As mesas são colocadas em coluna, na mesma direção, e dispostas junto das paredes e ja-

nelas, de acordo com a estrutura física das salas;  

 

 

IV. HIGIENE DAS MÃOS 

A higiene das mãos tem que ser feita várias vezes ao longo do dia, nomeadamente: ao chegar à 

escola, antes e depois de comer, de utilizar a casa de banho, à entrada de um novo espaço, ou 

sempre que se justifique. As mãos têm que ser lavadas com água e sabão durante pelo menos 20 

segundos, esfregando sequencialmente as palmas, dorso, cada um dos dedos e o pulso, secando-

as bem no final.  

Caso não haja acesso a água e sabão, as mãos têm que ser desinfetadas com solução à base de 

álcool com 70% de concentração. Anexo II 

 

 

V. ETIQUETA RESPIRATÓRIA 

A etiqueta respiratória é uma medida para evitar a transmissão de gotículas respiratórias: quando 

se tosse ou espirra, tem que proteger-se o nariz e a boca com um lenço descartável ou com o 

antebraço. Após a utilização do lenço descartável, este tem que ser deitado imediatamente no 

lixo. As mãos têm que ser lavadas de imediato. Caso se tenha utilizado o braço, este deverá ser 

desinfetado. Anexo III 

▪ Ao tossir ou espirrar tem que utilizar o braço com o cotovelo fletido;  

▪ Os lenços de papel têm que ser de utilização única;  

▪ Os lenços usados têm que ser depositados no caixote de resíduos e de seguida, as mãos têm 

que ser lavadas ou desinfetadas; 

▪ Não tocar nos olhos, no nariz nem na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções 

respiratórias; 

 

VI. OUTROS CUIDADOS A TER 

▪ Evitar tocar/manusear em bens comuns e em superfícies como maçanetas, interruptores, cor-

rimãos, apagadores do quadro, etc. Sempre que tocar em alguns dos locais/objetos deve de-

sinfetar as mãos de seguida. 



 

▪ Cada elemento da comunidade educativa deve fazer-se acompanhar de uma garrafa com água, 

de modo a evitar a circulação no recinto escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. DIVISÃO DO ESPAÇO ESCOLAR EM SETORES  

De forma a minimizar o contacto entre os alunos, o espaço escolar foi dividido em 4 setores, a que 

correspondem salas, espaços exteriores, instalações sanitárias e portas de acesso próprias, assim 

como circuitos diferentes, no interior e no exterior das instalações escolares.  

DIVISÃO DO ESPAÇO EXTERIOR  

PROCEDIMENTOS A IMPLEMENTAR 
 



 

     

   

DIVISÃO DO ESPAÇO INTERIOR (Piso 2)   

                               

  

SETOR 1 

SALAS TURMAS PORTAS ACESSO  
ESCADAS 

ESPAÇO 
EXTERIOR Manhã Tarde Entrada Saída 

Piso 
2 

2.12 5ºA 7ºA 

Porta 1A Porta 1B 1 1 

2.13 5ºB 7ºB 

2.18 5ºC 7ºC 

2.19 5ºD 7ºD 

Piso 
1 

1.23 5ºE 9ºE 

1.27 5ºF 9ºF 



 

1.28 5ºG 9ºA 

1.29 5ºH 9ºD 

CASAS DE BANHO: junto às salas 1.23 e 1.27 

 

SETOR 2 

SALAS  TURMAS PORTAS ACESSO  
ESCADAS 

ESPAÇO 
EXTERIOR Manhã Tarde Entrada Saída 

Piso 
2 

2.22 7ºG 7ºE 

Porta 2A Porta 2B 2 2 

2.24 6ºF 7ºF 

2.27 6ºA 8ºA 

2.28 6ºB 8ºB 

2.29 6ºD 8ºD 

2.30 6ºE 8ºE 

2.31 6ºC 8ºC 

CASAS DE BANHO: junto à sala 1.32 

 

SETOR 3 

SALAS  TURMAS PORTA ACESSO  
ESCADAS 

ESPAÇO 
EXTERIOR Manhã Tarde Entrada/Saída 

Piso 
2 

2.1 6ºG 9ºG 
Porta 3 3 3 

2.2 9ºC 9ºB 

CASAS DE BANHO: junto à sala 2.3 

 

SETOR 4 

SALAS  TURMAS PORTA ACESSO  
ESCADAS 

ESPAÇO 
EXTERIOR Manhã  Entrada/Saída 

Exterior 
N3 8ºF  

Porta 4 - 4 
N4 8ºG  

CASAS DE BANHO: junto ao refeitório (entrada no edifício pela porta da sala dos alunos)  

 

 

 

II. ENTRADAS E SAÍDAS DA ESCOLA 

Entrada na escola 

A entrada na escola é feita pelo portão junto à portaria (portão1);  



 

▪ Antes da entrada na escola será formada uma fila, na qual se manterá a distância de segurança 

recomendada pela DGS (1,5 metro); 

▪ Só é permitida a entrada na escola a pessoas que tenham uma máscara colocada no rosto, 

sendo o seu uso obrigatório em todos os espaços escolares;  

▪ À entrada da escola será feita a desinfeção das mãos a todas as pessoas; 

▪ As orientações para o acesso às salas de aula estão afixadas nas janelas em frente à portaria e 

noutros locais da escola; 

▪ Qualquer pessoa que entre na escola deve dirigir-se imediatamente para o local pretendido;  

▪ Pessoas externas ao processo educativo (p. ex. fornecedores) só podem entrar no recinto es-

colar, fora do período de circulação dos alunos, quando tal for imprescindível e, sempre, de 

forma segura, utilizando máscara e evitando contacto com as crianças, alunos e pessoal do-

cente e não docente; 

▪ Todos os visitantes têm que cumprir as regras de segurança estabelecidas. 

Saídas da escola  

TURNO DA MANHÃ 

▪ No período entre as 13.15h e as 13.30h (e apenas durante esse período) o portão junto ao 

pavilhão desportivo (portão 2), será utilizado para a saída dos alunos do turno da manhã, que 

não almoçam na escola; após o final das aulas, esses alunos devem dirigir-se imediatamente 

para o portão 2, respeitando os percursos de circulação definidos para o respetivo setor; 

▪ Após as 13.30h, a saída será efetuada pelo portão 1. 

TURNO DA TARDE 

▪ A saída da escola é feita pelo portão principal (portão 1). 

 

III.  CIRCULAÇÃO NO ESPAÇO EXTERIOR DO RECINTO ESCOLAR 

▪ Não é permitida a livre circulação de pessoas no espaço escolar;  

▪ As entradas e saídas no edifício escolar serão feitas de acordo com a sinalização existente; 

▪ A circulação e permanência dos alunos no espaço exterior está limitada a zonas previamente 

definidas, em função da sala de aula atribuída a cada turma;  

▪ Para cada uma das zonas está definida uma porta de entrada para o edifício, pela qual será 

feito o acesso às salas de aula. 

 

ENTRADA NA ESCOLA – Percursos de circulação 

 



 

PERCURSO DE ENTRADA DO SETOR 1  

                    

 

 

PERCURSO DE ENTRADA DO SETOR 2  

 

 

 

 



 

ENTRADA NA ESCOLA – Percursos de circulação 

 

PERCURSO DE ENTRADA DO SETOR 3  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

PERCURSO DE ENTRADA DO SETOR 4  

 

 
 
  

 

 

 



 

 

SAÍDA DA ESCOLA – Percursos de circulação  

 

PERCURSO DE SAÍDA: Alunos do turno da manhã que não almoçam na escola  
(Portão aberto entre as 13.15h e as 13.30h) 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

PERCURSO DE SAÍDA: Alunos do turno da manhã que almoçam na escola 
                                       Alunos do turno da tarde  
 



 

 

 

IV. CIRCULAÇÃO NO ESPAÇO INTERIOR DA ESCOLA DO RECINTO ESCOLAR – EDIFÍCIOS 

No interior da escola têm que ser cumpridos os circuitos e procedimentos definidos, os quais pro-

movem o distanciamento físico, nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até à sala 

de aula e nos acessos aos locais de atendimento e convívio como, por exemplo: refeitório, pape-

laria, salas de apoio, entradas de pavilhões e casas de banho. Esses procedimentos têm que ser 

divulgados a toda a comunidade escolar, no início das atividades letivas, nomeadamente: 

▪ A circulação na escola deverá ser realizada de acordo com a sinalização, não é permitida a 

livre circulação no exterior e interior da escola. 

▪ A circulação será feita de acordo com a sinalização existente, mantendo-se a devida distân-

cia de segurança:  

▪ A circulação será sempre feita pela direita; 

▪ A circulação dos alunos será feita de acordo com os esquemas previamente definidos;   

▪ É proibido correr nos espaços interiores do edifício escolar;       

▪ Para cada zona estão definidas as casas de banho às quais os alunos podem aceder; 

▪ As idas à casa de banho e aos diversos serviços da escola, têm que ser organizadas, respei-

tando as orientações do AO destacado no local; 

▪ O acesso ao CRE será feito através da escada 3, mediante autorização prévia, solicitada no 

PBX. 

 

 



 

 

                     Circulação no espaço interior (Piso 1) 

 

LOCALIZAÇÃO DAS CASAS DE BANHO  

 

                                                       

          

 

 

 

 

 

 

 

 

V. MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO 

 



 

▪ As mãos devem ser higienizadas frequentemente, existindo dispensadores de gel desinfetante 

à entrada de todos os espaços escolares;                  

▪ As janelas e as portas devem manter-se abertas, para arejamento; 

▪ Em cada sala e no refeitório existirá uma caixa com toalhetes e um pulverizador com deter-

gente desinfetante, assim como um caixote para resíduos;  

▪ Dez minutos antes do final do turno da manhã, soará um toque específico para higienização da 

sala. O professor pulveriza as mesas e as cadeiras e cada aluno, com um toalhete, limpa a res-

petiva mesa e cadeira. Os toalhetes utilizados têm que ser depositados no caixote de resíduos;  

▪ No refeitório será feita a higienização das mãos com gel desinfetante, à entrada e à saída; 

▪ No refeitório tem que ser feita a higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada 

utilização.  Um AO pulveriza a mesa e cadeira e o aluno/adulto que acabou de as utilizar pro-

cede à sua limpeza com um toalhete. Os toalhetes utilizados têm de ser depositados no caixote 

de resíduos;  

▪ As A.O. em cada piso darão especial atenção à utilização da casa de banho, para controle das 

entradas e da lavagem das mãos;  

▪ Na casa de banho estarão disponíveis toalhetes de papel para secagem das mãos, que depois 

de utilizados, serão colocados no caixote de resíduos; 

▪ As casas de banho têm que ser higienizadas 4 vezes por dia (meio da manhã, troca de turnos, 

meio da tarde e final do dia); 

▪ Os ecrãs e os teclados dos computadores têm que ser limpos frequentemente com um desin-

fetante à base de álcool ou outro desinfetante com ação contra o vírus; 

▪ Após a utilização do elevador, este tem que ser higienizado por um AO; 

▪ Os carregamentos dos cartões devem ser realizados preferencialmente, por via digital. 

 

VI. REGRAS DE UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS DA ESCOLA 

▪ Os alunos só podem permanecer na escola dentro do seu horário letivo;   

▪ No refeitório, na secretaria, no PBX e nos espaços destinados à venda de produtos têm de ser 

respeitadas as distâncias de segurança assinaladas;     

SALAS DE AULA  

▪ A cada turma foi atribuída uma sala, onde decorrem as aulas de todas as disciplinas, com ex-

ceção de TIC e de Educação Física;  

▪ Para cada turma será definida uma planta da sala, que deve ser respeitada em todas as disci-

plinas, mantendo-se os lugares marcados, assim como os pares de alunos que partilham a 

mesma mesa;  



 

▪ As atividades práticas no âmbito das disciplinas de Ciências Naturais e de Físico-Química terão 

que ser demonstrativas; 

▪ Nas aulas de Educação Visual, Educação Tecnológica, Educação Musical, Educação Física, TIC e 

Artes Cénicas têm que ser seguidas as orientações específicas de cada uma das disciplinas; 

▪ Não é permitida a partilha de materiais, dentro da sala de aula;    

 

REFEITÓRIO  

▪ A entrada é feita pela porta interior e a saída pela porta que dá acesso direto ao exterior; 

▪ O refeitório funcionará em 2 turnos: turno 1, entre as 12.30h e as 13.15h e turno 2, a partir das 

13.20h; 

▪ O turno 1 destina-se aos alunos do turno da tarde que pretendem almoçar na escola, antes de 

iniciar o seu turno, e aos alunos do turno da manhã que terminarem as aulas às 12.25h;  

▪ O turno 2 destina-se aos alunos do turno da manhã que terminam as aulas às 13.15h;  

▪ As filas para o refeitório serão formadas no exterior, junto às portas 1B e 2B, em espaços pré-

determinados para cada turma. Cada turma/grupo de alunos aguarda a autorização de entrada 

para o edifício e para o refeitório;   

▪ Os alunos do turno da tarde formam fila para acesso ao refeitório, dentro do seguinte horário:  

      7ºano: entre as 12.30h e as 12.40h 

      8ºano e 9ºano: entre as 12.50h e as 13.00h 

▪ O refeitório será dividido em duas zonas distintas (correspondentes aos diferentes setores em 

que a escola está dividida), cada uma delas dividida em 5 espaços (grupos de 3 mesas);  

▪ Cada um desses espaços apenas poderá ser utilizado em simultâneo por alunos da mesma 

turma;  

▪ A ocupação dos lugares inicia-se de forma intervalada, respeitando as indicações existentes;  

▪ Não é permitido o aquecimento nem o consumo de refeições no bufete, na sala de professores 

nem na sala dos AO; 

▪ No auditório, os lugares a ocupar têm que ser intervalados, respeitando a indicação existente; 

▪ No elevador, não é permitido que os alunos carreguem nos botões de comando; 

▪ Não é permitida a realização de eventos e reuniões com um número alargado de pessoas, de 

acordo com as orientações da DGS; 

▪ Deve ser privilegiada a via digital ou telefónica para todos os procedimentos administrativos, 

sempre que possível; 



 

▪ Deve ser privilegiada a via digital ou telefónica no contacto com os encarregados de educação. 

Nos casos em que seja necessário reunir presencialmente, estas reuniões têm que ser, prefe-

rencialmente, individuais ou em pequenos grupos, mantendo as medidas de higiene e distan-

ciamento;  

▪ Na BE-CRE, têm que ser seguidas as orientações específicas deste espaço, que se encontram 

em anexo a este documento. 

▪ A utilização dos cacifos não será possível durante este ano letivo. 

 

VII. COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 

▪ Afixação de cartazes plastificados e preferencialmente colocados em vitrinas; 

▪ Divulgação dos cartazes da DGS, na Alba TV, na página do Agrupamento e Jornal Entre 

Linhas; 

▪ Divulgação do vídeo da DGS, na Alba TV e na página do Agrupamento; 

▪ Envio digital (via email) das orientações gerais de funcionamento da escola; 

▪ Realização de formação aos AO, professores e alunos, a dinamizar pelo responsável da 

saúde escolar em articulação com o PES. 

 

VIII. REGRESSO DE ZONAS COM SURTOS ATIVOS 

Recomenda-se a devida ponderação relativamente à conveniência de deslocações, principalmente 

para países ou zonas em que a propagação do vírus se mostra mais ativa, identificados pelas Autori-

dades de Saúde.  

Os docentes, alunos, AO e assistentes administrativos que tenham regressado ou que tenham estado 

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

pelo COVID-19, identificados pela DGS, devem, nos 14 dias subsequentes: 

▪ Monitorizar o seu estado de saúde, medindo a temperatura corporal duas vezes ao dia, regis-

tando os valores; 

▪ Estar atentos aos sinais; 

▪ Evitar cumprimentos sociais com contacto físico. 

▪ Quaisquer alterações ao estado de saúde devem ser comunicadas de imediato à linha SNS 24 

(808 24 24 24), que analisará o risco em concreto e fornecerá as devidas recomendações/ori-

entações.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À entrada na escola, na eventualidade de um aluno ter febre ou outro sinal já indicado e não estar 

acompanhado, é imediatamente encaminhado para a sala de isolamento por um AO. Este último 

informa um elemento da Direção da Escola que por sua vez contacta o encarregado de educação. 

Caso seja um adulto ou um aluno acompanhado, não entrarão no espaço escolar. 

MEDIDAS DE ISOLAMENTO 
 



 

A colocação de uma pessoa numa área de isolamento, visa reduzir a hipótese de propagação do vírus. 

Este gabinete será devidamente identificado e divulgado a toda a escola, tendo como finalidade evi-

tar ou restringir o contacto direto com quem apresente os sintomas da COVID-19: 

▪ Febre (temperatura ≥ 38.0ºC),  

▪ Tosse ou dificuldade em respirar,  

▪ Dor de garganta, 

▪ Cansaço e dores musculares 

▪ Dores de cabeça intensa  

▪ Diarreia  

Os procedimentos a realizar após o surgimento de um caso suspeito, seguem o Referencial Escolas 

da Direção Geral de Saúde: 

 

 

 

I.  CASO SUSPEITO 

 

Em caso de sintomas, o elemento deve ser encaminhado para a sala de isolamento. 

O espaço de isolamento será o gabinete anexo à secretaria, por garantir as seguintes característi-

cas: 

▪ Condições para observação do doente;  



 

▪ Proximidade de instalações sanitárias (que possam ficar para uso exclusivo do elemento com 

suspeita de infeção); 

▪ Proximidade de um telefone; 

▪ Existência de uma cadeira, água e alguns alimentos não perecíveis; 

▪ Ventilação natural. 

 

ALUNO 

a) Caso detetado dentro da Escola 

▪ No caso de presença em sala de aula, se o professor suspeitar do estado do aluno, deve 

questionar no sentido de averiguar se este se sente com febre ou com qualquer um dos 

sintomas descritos anteriormente; 

▪ Em caso de suspeita, chama de imediato o AO que se dirige à sala de aula com luvas des-

cartáveis colocadas; 

▪ O professor, dentro da sala de aula, tranquiliza os restantes alunos da turma e providencia 

para que todos desinfetem as mãos recorrendo ao álcool gel (ou à lavagem com água e 

sabão, nas salas onde é possível); 

▪ O professor procede ao acompanhamento dos restantes alunos para outro espaço que 

esteja disponível. O AO efetua a desinfeção da mesa do aluno, da maçaneta da porta, 

procede à higienização da sala e certifica-se que as janelas e a porta se mantêm aber-

tas, de forma a garantir o arejamento da sala. 

 

b) Encaminhamento para a sala de isolamento 

▪ A/O assistente operacional (AO) acompanha o aluno à sala de isolamento e mede-lhe 

a temperatura; 

▪ O aluno desinfeta as mãos; 

▪ Em caso de temperatura igual ou superior a 38ºC, a AO comunicará a situação a um 

elemento da Direção da Escola, através do telefone que se encontra na sala. 

 

 

c) Contacto com encarregado de educação 

▪ No caso de confirmação dos sintomas, um elemento da Direção da Escola liga para o 

encarregado de educação; 



 

▪ O Encarregado de Educação vem de imediato à escola. Em seguida o encarregado de 

educação liga diretamente para o SNS 24 808242424 e segue as instruções que esta 

entidade venha a definir. 

▪ As Autoridades de Saúde Locais (Câmara Municipal de Sintra e Delegação de Saúde) 

são imediatamente informadas do caso suspeito. 

▪ São fornecidos os dados dos contactos diretos estabelecidos pelo caso suspeito, solici-

tados por estas entidades (nome, idade, encarregado de educação, contato telefónico, 

email, morada), de forma a facilitar a aplicação de medidas de saúde pública aos defi-

nidos como contactos de risco ou alto risco.  

▪ Os diretores de turma e os professores titulares de turma devem manter atualizados 

os contactos dos seus alunos. 

▪ A Direção mantem os contactos atualizados das Autoridades de Saúde territorialmente 

competentes; 

▪ No caso de o encarregado de educação não estar disponível, deverá constar da ficha 

médica do aluno, outros familiares diretos que possam vir buscar o aluno à escola, 

numa situação de caso suspeito.  

▪ 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 por um elemento 

da direção. 

▪ Se o encarregado de educação estiver impedido de comparecer na escola quando for 

chamado, deverá comunicar por email essa situação e dar autorização para o contacto 

com o SNS. 

▪ Em caso de confirmação de infeção por COVID-19, o encarregado de educação fica 

obrigado a comunicar à Escola e o aluno não pode frequentar a escola até voltar a 

testar negativo. 

▪ Os alunos e adultos em quarentena por contacto direto permanecerão em casa pelo 

período definido pelas autoridades de saúde: 

          - Com declaração do centro de saúde em como se encontra em isolamento pro-

filático; 

           - Com CIT, atestado médico, se testar positivo à COVID 19 

O período de catorze dias de isolamento profilático é contado a partir do dia de con-

tacto direto. 

▪ Será definida pela autoridade de saúde quais os elementos a quem se tem que aplicar 

medidas específicas. 

 

 



 

 

PROFISSIONAIS EM CONTEXTO ESCOLAR 

▪ Se o profissional tomar consciência de alguns dos sintomas já descritos, encaminha-se 

para a casa de banho reservada à sala de isolamento para desinfeção das mãos;  

▪ Dirige-se para a sala de isolamento para medição de febre; 

▪ Em caso de temperatura igual ou superior a 38ºC, informa a Encarregada Geral Opera-

cional, Rosa Macieira, ou a quem a substitua no PBX, que comunicará a situação a um 

elemento da Direção da Escola; 

▪ Após avaliação, o SNS24 informa e age-se em conformidade com as orientações rece-

bidas. 

 

II.  A PARTIR DA VALIDAÇÃO O RESULTADO PODERÁ SER: 

 

Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou outras linhas) 

será encaminhado de uma das seguintes formas 

• Autocuidado: isolamento em casa;  

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

• Avaliação Clínica em Serviço de Urgência. 

 

 Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em dois sacos de plástico, 

resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e devem ser colo-

cados em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em ecopon-

tos). 

 

III.  CASO IDENTIFICADO FORA DO ESPAÇO ESCOLAR 

 

Na situação de um aluno, docente ou um elemento do pessoal não docente, ou familiar direto, 

ser suspeito de Covid-19, tem a obrigação de avisar de imediato a direção da escola, para que 

sejam contactadas as entidades de saúde, de imediato, para acompanhar a situação e definir 

as medidas de prevenção e contenção a implementar de acordo com o seguinte fluxograma: 



 

 

IV.  PROCEDIMENTO DE VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS  

Considera-se contacto próximo quem não apresenta sintomas no momento, mas que teve ou 

pode ter tido contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19. 

O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 

a) Alto risco de exposição  

▪ Quem esteve sentado próximo e dentro do mesmo espaço (sala, pavilhão, refeitório…) 

com o caso confirmado.  

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

cedimentos 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.  

 

ATENÇÃO: 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. 

b) Baixo risco de exposição (casual)  

▪ Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. em movi-

mento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções respiratórias 

através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou espirro); 



 

▪ Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas 

de prevenção (ex. utilização adequada de meios de contenção respiratória; etiqueta 

respiratória; higiene das mãos).  

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

aos procedimentos de:  

 • Vigilância passiva, com monitorização de sintomatologia pelos encarre-

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

data da última exposição. 

 

V. PROCEDIMENTO DE VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS  

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

• Apresentam ausência completa da febre (sem recurso a medicação) e sem 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 in-

ternamento hospitalar por COVID-19). 

Após determinação de cura e indicação da Autoridade de Saúde Local, a pessoa pode regres-

sar ao estabelecimento de educação ou ensino. 

 

É recomendável a leitura atenta das Orientações, Informações, Notas da DGS e o a consultar na pá-

gina da DGS disponível no link: https://www.dgs.pt/ que, como referido, vão sendo atualizadas sem-

pre que exista evolução da situação.  

 

Referencial Educação -  

https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/referencial-escolas-controlo-da-transmissao-de-co-

vid-19-em-contexto-escolar-pdf.aspx 

 Equipa do Plano de Contingência e Ação :  Mª José Claudino, Elsa Rosa, Edite Freitas 

▪ Clara Arêde, Fernanda Carreto, Helenita França, João Miranda, Paula Gomes 
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