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1. Introdução   

O presente 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.  

Este documento visa fornecer informação à comunidade educativa sobre medidas de 

prevenção, controlo e mitigação da infecção por SARS-Cov-2 em meio escolar, bem como a 

sistematização das medidas a adoptar perante a identificação de casos suspeitos e/ou 

confirmados. 

Toda a comunidade educativa tem o dever de se inteirar acerca do conteúdo deste plano de 

contingência e atuar em conformidade. Para tal será divulgado na página eletrónica do 

Agrupamento e enviado por mail institucional aos professores, assistentes e alunos. 

2.  A Transmissão de SARS-Cov-2 / COVID-19 

De acordo com o conhecimento científico actual, a infecção por SARS-Cov-2 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. As gotículas produzidas 

quando uma pessoa infetada tosse ou espirra são a via de transmissão mais importante. 

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

• Pelas secreções diretamente expelidas por pessoas infetadas na proximidade de 2 metros; 

• Pelo contacto com as mãos em superfícies infetadas e depois tocar na boca ou olhos. 

3.  Principais Sintomas 

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

a) febre: A febre consiste na subida da temperatura de, pelo menos, 1º C acima da média 

da temperatura habitual da pessoa; 

b) tosse; 

c) falta de ar (dificuldade respiratória); 

d) Cansaço; 

e) Em casos mais graves pode evoluir para pneumonia grave com insuficiência respiratória 

aguda, falência renal e, até mesmo, levar à morte. 

 

 

https://www.sns24.gov.pt/tema/sintomas/febre/
https://www.sns24.gov.pt/avaliar-sintomas/
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4. Procedimentos Preventivos  

4.1 Gerais 

Na ausência de uma vacina e de um tratamento específico para a COVID-19, a melhor 

maneira de prevenir a infeção é evitar a exposição ao coronavírus. Princípios gerais que 

qualquer pessoa deve seguir para prevenirem a transmissão de vírus respiratórios: 

a) Verificar a temperatura regularmente – antes de entrar na escola será medida a 

temperatura aos alunos, docentes e assistentes; 

b) Lavar as mãos com frequência – com sabão e água;  

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

lavar as mãos com água e sabão; 

d) Proteger a boca e o nariz – Usando uma máscara comunitária ou outra; 

e) Evitar tocar – nos olhos, nariz e boca;  

f) Evitar contacto próximo – mantendo o devido distanciamento social; 

g) Limpar e desinfetar – frequentemente objetos e superfícies de utilização comum; 

h) 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 de verem a sua situação esclarecida através das linhas 

de apoio (Linha SNS24: 808 24 24 24). Não se deslocar diretamente para nenhum 

estabelecimento de saúde; 

i) Consultar – regularmente informação em www.dgs.pt. 

 

4.2 A Implementar no Agrupamento 

4.2.1- Escola Básica 2,3 Miguel Torga 

4.2.1.1-Distanciamento social 

a) O desfasamento de horários de entrada, intervalos e hora de almoço, o desfasamento de 

entradas e saídas, quando possível, são formas a reduzir o tamanho das aglomerações e 

os cruzamentos de alunos e professores; 

b) A entrada e saída nas escolas deve ser ordenada (um aluno de cada vez). Havendo fila 

deve ser mantida distância de segurança de 1 metro e meio entre os alunos respeitando 

a marcação no solo; 

http://www.dgs.pt/
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c) Os contactos com os pais/encarregados de educação devem ser feitos preferencialmente 

à distância; 

d) Os alunos devem circular obedecendo à sinalética indicada, aguardando pelo toque de 

entrada, na zona de segurança do grupo turma; 

e) Na entrada nas salas de aula não haverá aglomerações nem filas de espera. As portas da 

sala de aula são abertas previamente e os alunos entram e ocupam o seu lugar; 

f) Nas salas de aula os alunos ocupam lugares fixos; 

g) Em caso de falta do professor, e não havendo substituição, os alunos permanecem nesse 

tempo no espaço exterior que lhes é destinado. Nas escolas do 1º ciclo e jardins-de-

infância os encarregados de educação podem ser chamados para recolher os alunos;  

h) Os alunos saem da sala de aula para o recreio apenas após a ordem do professor, de 

forma alternada, em fila, garantindo o distanciamento, seguindo o circuito assinalado até 

à sua porta de entrada/saída; 

i) Na saída saem primeiro os alunos mais perto da porta terminando na fila mais afastada. 

j) O campo de jogos, estando ocupado por várias turmas devidamente separadas, não 

pode ser utilizado para jogar à bola;  

k) Em dias de chuva, que impossibilitem o acesso ao recreio exterior, os intervalos são 

passados na sala de aula; 

l) Os alunos não podem permanecer na escola após o seu horário; 

m) Está vedada a permanência dos alunos na sala de convívio e corredores de acesso às 

salas de aula exceto em trânsito para as salas de aula, bufete ou refeitório; 

n) Se houver necessidade de suspensão das atividades escolares pelas autoridades saúde, 

manter-se-á a modalidade de teletrabalho por ensino a distância; 

o)    As reuniões de trabalho podem realizar-se, preferencialmente à distância; 

p) O pavilhão gimnodesportivo não pode ser usado por terceiros. 

 

4.2.2 Acesso a serviços e equipamentos 

a) WC 

Os alunos acedem ao WC, no intervalo ou durante as aulas por decisão criteriosa do 

professor, um aluno de cada vez formando fila, se necessário, no exterior, mantendo o 

distanciamento. Após o uso da casa de banho os alunos fazem a lavagem correta das mãos. 
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b) Bar 

Os alunos podem aceder ao bar na hora de recreio, entrando pela porta E, formando fila no 

exterior da sala de convívio, respeitando o distanciamento assinalado. Após a aquisição dos 

bens alimentares, saem pela mesma porta E e consomem os produtos no espaço reservado 

à turma (zona de segurança ”bolha”). 

c) Refeitório 

Os alunos devem dirigir-se ao refeitório em fila, com o seu grupo turma (mantendo o 

distanciamento social) e seguindo a sinalética indicada. Seguidamente devem fazer a 

desinfeção das mãos, passar o cartão escolar e dirigir-se à zona de refeição indicada. Os 

alunos sem aulas após a hora de almoço podem optar pela modalidade takeaway. Os alunos 

que trazem almoço de casa almoçam no refeitório em conjunto com os alunos da sua turma; 

d) Papelaria 

Os alunos devem dirigir-se à papelaria seguindo a sinalética indicada, mantendo o 

distanciamento social, formando fila, aguardando a sua vez de atendimento. 

e) Biblioteca 

Os alunos devem dirigir-se à biblioteca seguindo a sinalética indicada, mantendo o 

distanciamento social, formando fila, aguardando a sua vez de atendimento e seguir todas 

orientações contidas no plano de utilização da Biblioteca; 

f) Serviços Administrativos 

O atendimento nos serviços administrativos é feito preferencialmente por marcação. 

 

4.2.3 Higienização/ desinfeção/medidas mitigadoras 

a) Obrigatoriedade da utilização de máscaras para acesso e permanência no 

estabelecimento de ensino, pelos funcionários, docentes, não docentes e alunos. Será 

entregue um kit de 3 máscaras, 25 lavagens para o 1º período a cada aluno e professor. 

A máscara também deve ser utilizada no percurso casa-escola, sobretudo quando 

utilizados os transportes públicos. 

b) À entrada da escola, todas as pessoas são sujeitas a um procedimento de medição da 

temperatura à distância, do qual não é efetuado qualquer registo. É vedado o acesso ao 

espaço escolar a todas as pessoas que registem febre. 

c) Todos os elementos da Comunidade Educativa devem lavar/higienizar as mãos: 
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1. Antes de sair de casa; 

2. Ao chegar à Escola; 

3. Após usar a casa de banho; 

4. Após intervalos e atividades desportivas; 

5. Antes das refeições, incluindo lanches; 

6. Antes de sair Escola; 

7. Sempre que as mãos estejam sujas. 

d) A lavagem frequente das mãos deve ser feita com água e sabão esfregando-as bem 

durante pelo menos 20 segundos. 

e) Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida. 

f) Cumprir as regras de etiqueta respiratória (tossir ou espirrar para o braço com o 

cotovelo fletido, e não para as mãos). 

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

secreções respiratórias. 

h) Colocação de desinfetante/ soluções antisséticas para as mãos nos diferentes espaços 

escolares: salas de aula, refeitório, bufete, salas de professores e assistentes, biblioteca, 

ginásio, outros. 

i) Reforço das atividades de limpeza e desinfeção das superfícies em conformidade com 

orientações transmitidas pela DGS. 

j) A higienização da mesa do professor, teclado, rato e apagador deverá ser efetuada por 

cada professor no início de cada aula. 

k) Os alunos entram na escola no seu grupo turma e em fila, pela porta de acesso atribuída, 

fazem higienização dos sapatos no tapete próprio e das mãos nos dispensadores 

disponíveis, e seguem pelo corredor de circulação até à sua sala de aula. 

l) Na entrada de cada bloco os alunos devem fazer a desinfecção das mãos, com álcool gel. 

m) As portas e janelas das salas de aula permanecem sempre abertas durante toda a aula 

para garantir arejamento. 

n) Os alunos não podem abrir ou fechar portas, janelas e estores sem autorização do 

professor. 
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o) Todos os alunos devem ser portadores do seu material, que não devem partilhar e evitar 

tocar em superfícies de áreas comuns, maçanetas, corrimãos, interruptores, portas, 

janelas, etc. 

p) O material dos alunos permanece sempre na sala de aula. Não está previsto o uso de 

cacifos. 

q) Proibição da entrada de bolas ou outros brinquedos passíveis de uso partilhado. 

r) Os alunos devem trazer para a escola o seu lanche e garrafa de água (os bebedouros não 

podem ser utilizados). 

s) É reforçada a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 

manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de 

estarem contaminadas. 

t) É dada especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava um possível 

elemento da comunidade educativa que tenha sido contagiado (incluindo materiais e 

equipamentos utilizados por este). 

u)  Os resíduos produzidos devem ser depositados em saco de plástico (com espessura de 

50 ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado e 

enviado para operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco 

biológico. 

v) Na avaliação do encerramento de parte ou todo o estabelecimento de ensino, deve ser 

ponderado o número mínimo de assistentes operacionais, afastados por doença ou 

isolamento profilático, no sentido de estarem reunidas as condições de serviços e 

segurança de modo a manter o estabelecimento em funcionamento. Esse número de AO 

será de 2/3. 

 

4.3 Educação Pré-escolar  

a) O Jardim de Infância de S. Brás funciona com horário desfasado: 1º turno: 9.00-12.00h e 

13.00-15.00h e 2º turno: 9.30-12.30h; 13.30-15.30h. O Jardim-de-Infância da EB1 

Ricardo Alberty funciona das 9.00-15.00h. 

b) Nos Jardins de Infância do Agrupamento de Escolas Miguel Torga, é obrigatório trazer, 

logo no primeiro dia de aulas, um calçado extra (sem atacadores, sem fivela e 

devidamente identificados), que será apenas utilizado no espaço do Jardim de Infância, 

permanecendo no mesmo para ser higienizado, diariamente, após a saída das crianças e 
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dois sacos, um para colocar o calçado que trazem da rua e outro para colocar a roupa 

suja, no caso de necessidade de troca/ muda. 

c) As crianças devem ser entregues à porta do estabelecimento de educação pré-escolar 

pelo seu encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada, com a 

obrigatoriedade do uso de máscara, e serão recebidas pelas Assistentes Operacionais, 

evitando assim a circulação de pessoas externas no interior do recinto. O adulto que 

acompanha a criança tem que aguardar, com o devido distanciamento, e sem retirar a 

máscara, a indicação de que pode ir embora, após a medição de temperatura da criança, 

sem registo. No período da tarde, na entrega das crianças, o processo será semelhante: 

os adultos aguardam, com a obrigatoriedade do uso de máscara e com o devido 

distanciamento, que as assistentes façam a troca do calçado e entreguem as crianças.  

d) As crianças não podem trazer de casa brinquedos ou outros objetos não necessários. 

e) Sempre que possível, com condições climatéricas adequadas, a Equipa Docente irá 

privilegiar as atividades em espaços abertos/exterior no recreio. 

f) As crianças com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 não podem apresentar-se 

no estabelecimento de educação pré-escolar. Quem tiver sintomas deve contactar a 

Linha SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o 

efeito e proceder de acordo com as indicações fornecidas pelos profissionais de saúde. 

g) No caso de uma criança ter tido contato com um caso positivo confirmado, tem de 

permanecer em isolamento durante 14 dias ou durante o período que a autoridade de 

saúde competente determinar. 

h) As crianças não devem permanecer no estabelecimento de educação por período 

superior ao estritamente necessário, relembrando-se que a Entrada deverá ser feita a 

partir das 9:00, com tolerância até às 9:30 e a Saída a partir das 14:45 até às 15:00; 

i) As refeições serão servidas em dois turnos, garantindo-se o devido distanciamento físico             

entre as crianças e a adequada limpeza e desinfeção das superfícies utilizadas; 

j) Serão privilegiados, sempre que possível, os contactos com as famílias à entrada, caso o 

seja solicitado, mantendo-se o distanciamento físico recomendado, possibilitando-se 

que a articulação, entre o Jardim de Infância e a família, possa ser veiculada ou 

complementada regularmente, preferencialmente, via telefone ou por meios digitais. 

k) A higienização dos espaços escolares e respetivos equipamentos e materiais serão 

efetuados de uma forma sistemática. 
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4.4 Escola EB1 Ricardo Alberty 

a) A higienização dos espaços escolares e respetivos equipamentos e materiais serão 

efetuados de uma forma sistemática. 

b) A EB1 Ricardo Alberty funciona em regime normal das 9.00 às 17.30h. A entrada e saída 

dos alunos é feita por duas portas (A e B) devidamente assinaladas; 

c) A máscara é obrigatória para professores e assistentes e facultativa para os alunos. 

d) À entrada é medida a temperatura a cada aluno ou criança com termómetro à distância, 

sem registo. Em caso de marcação de temperatura febril os alunos não devem entrar na 

escola.  

e) Passado o portão de entrada, os alunos dirigem-se de imediato à porta de entrada do 

edifício que lhes é destinada através do corredor de circulação assinalado. 

f) O professor encaminha os seus alunos, pela porta de acesso que lhe é destinada, ao 

interior da escola. Na entrada para o edifício alunos, professores e assistentes 

higienizam os sapatos em tapete próprio. 

g) Antes da entrada na sala de aula o professor e alunos fazem a higienizam as mãos e 

entram na sala de aula ocupando o seu lugar fixo que lhe é atribuído. 

h) Nas salas de aula os alunos ocupam lugares fixos, em mesas duplas, adotando-se uma 

disposição que maximize a distância entre os alunos. 

i) Na ausência do professor titular é designado um professor de apoio para o substituir. 

j) Durante as aulas as idas ao WC podem ser autorizadas pela professora, sempre um 

aluno de cada vez. 

k) Durante as aulas as portas e janelas estão abertas. 

l) No intervalo os alunos são encaminhados para o exterior, em zona delimitada para cada 

turma, com supervisão da sua professora. Em dias de chuva o intervalo é passado na sala 

de aula da turma; 

m) O horário de almoço é desfasado: 12.00h para 1º e 2º ano e 13.00h para 3º e 4º ano; 

n) Na escola o almoço é servido aos alunos de duas turmas de cada vez. 

o) À entrada do refeitório cada aluno faz a higiene das mãos, com supervisão da assistente 

operacional, e senta-se no lugar indicado. Depois de sentado só se poderá levantar para 

sair do refeitório depois de dada a ordem de saída. 

p) Após a saída de todos os alunos da turma é efetuada a limpeza e higienização das mesas 

e cadeiras utilizadas. 

q) A saída dos alunos da escola é feita pela mesma porta da entrada. 
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4.5 EB1 Martinho Simões  

a) A EB1 Artur Martinho Simões funciona em regime normal das 9.00-17.30h 

b) A entrada dos alunos é feita pelo portão da Rua Francisco Bugalho com horário 

desfasado: 1º e 2º ano às 9.00h e 3º e 4º ano às 9.30h. A entrada para o interior da 

escola é feita por duas entradas devidamente assinaladas.  

c) Os alunos, Encarregados de Educação e monitores acompanhantes de crianças não 

podem fazer ajuntamento à entrada devendo formar fila de acesso junto à vedação 

respeitando a distância. Esta indicação é muito importante para zelarmos pela saúde de 

todos. 

d) À entrada é medida a temperatura a cada aluno com termómetro à distância sem 

registo. Em caso de marcação de febre os alunos não podem entrar na escola.  

e) Passado o portão de entrada, os alunos dirigem-se de imediato à porta de entrada do 

edifício que lhes é destinada através do corredor de circulação assinalado. Os alunos não 

podem ficar em grupo no espaço de recreio. 

f) O 1º ano entra pela porta em frente do portão (porta junto ao ginásio), os alunos sobem 

a escada pela direita, seguem a sinalética e entram nas salas (1A - sala 11, 1B - sala 8 e 

1C - sala 7); 

g) O 2º ano entra pela porta da biblioteca, segue a sinalética e entra nas salas de aula (2A - 

sala 3, 2B - sala 4 e 2C - sala 2); 

h) O 3º ano entra às 9h30 e segue para a porta junto do ginásio: o 3B segue a sinalética e 

entra na sala 5, o 3A e 3C segue o corredor à direita seguindo a sinalética e entra na sala 

1 e 6 respetivamente; 

i) O 4º ano entra na porta da biblioteca com exceção do 4C que entra na porta junto do 

ginásio, sobem escadas pela direita, seguem sinalética e entram nas salas (4A - sala 12, 

4B - sala 10 e 4C - sala 9); 

j) Na entrada para o edifício alunos, professores e assistentes higienizam os sapatos em 

tapete próprio. A máscara é obrigatória para professores e assistentes dentro de todo o 

espaço escolar e facultativa para os alunos. 

k) Na entrada na sala de aula são recebidos pelo professor, fazem a higienização das mãos 

e entram na sala de aula ocupando o seu lugar fixo que lhes é atribuído pelo professor. 

l) Nas salas de aula os alunos ocupam lugares fixos, em mesas duplas, adotando-se a 

disposição que maximize a distância entre os alunos.  
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m) Os alunos devem trazer o seu lanche para a escola. As Assistentes não podem entregar 

lanches nem outros materiais aos alunos. 

Idas à casa de banho 

a) Durante a aula, as idas ao WC podem ser autorizadas pela professora, sempre um aluno 

de cada vez, e supervisionadas por uma Assistente Operacional; 

b) Na porta das casas de banho os alunos têm sinalética a respeitar. Só podem entrar dois 

alunos na casa de banho de cada vez; à entrada viram o sinal que indica que estão lá 

dentro. Quando os dois sinais estão a indicar que a casa de banho está ocupada não 

podem entrar. Quando saírem voltam a colocar o sinal como disponível. 

c) Na saída da casa de banho os alunos devem lavar bem as mãos e desinfetá-las à entrada 

na sala de aula. 

Intervalos 

a) O horário do intervalo da manhã é desfasado: 10:30h – 11:00h para alunos do 1º e 2º 

ano e 11:00h – 11:30h para os alunos de 3º e 4º ano. 

b) No intervalo os alunos são encaminhados para o exterior em zona delimitada para cada 

turma com supervisão da sua professora. Em dias de chuva o intervalo é passado na sala 

de aula. 

c) Na hora do intervalo os alunos não podem ir ao gradeamento ter com os seus familiares 

para recolherem lanches nem ficar junto destes. 

Almoço 

a)   O horário de almoço é desfasado: 12:00h – 14:00h para o 1º e 2º ano e 13:30h – 15:00h 

para o 3º e 4º anos; 

b) Os alunos que saem para almoçar só podem regressar à escola na hora do reinício das 

aulas de acordo com o seu horário seguindo os procedimentos anteriormente referidos; 

c) Na escola o almoço é servido aos alunos de três turmas de cada vez. A entrada é 

comunicada pela AO entrando todos os alunos de uma turma de cada vez. 

d) Comunicada a autorização de entrada da turma para o refeitório os alunos formam em 

fila no exterior, respeitando os intervalos de separação assinalados no chão.   

e) À entrada cada aluno faz a higiene das mãos com supervisão da assistente operacional e 

sentam-se nos lugares que lhes forem indicados. Depois de sentados os alunos só se 

podem levantar para saírem do refeitório depois de dada a ordem de saída. 

f) O tabuleiro, os talheres e o pão devidamente ensacados, a sopa, prato principal e a 

sobremesa são servidos e levantados pelos funcionários do refeitório. Após a saída de 
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todos os alunos da turma é efetuada a limpeza e higienização das mesas e cadeiras 

utilizadas.  

AEC e ATL 

a) As atividades de enriquecimento curricular e da componente de apoio à família (projeto 

“Aprender e Brincar”) decorrem na sala de aula da turma ou ao ar livre.  

Saída dos alunos 

a) Os Encarregados de Educação, monitores acompanhantes de crianças não podem fazer 

ajuntamento à entrada devendo formar fila de acesso junto à vedação respeitando a 

distância. Esta indicação é muito importante para zelarmos pela saúde de todos; 

b) A saída dos alunos da escola é feita pela mesma porta da entrada; 

c) A saída dos alunos faz-se sob orientação de uma assistente operacional começando pelo 

4º ano, seguido pelo 3º, 2º e 1º ano; 

d) Quando um aluno tiver de esperar por alguém que o venha buscar deve aguardar nos 

espaços marcados do recreio e manter distância de colegas de outras turmas. 

 

 

5. Equipa Operativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsável pelo Plano de Contingência 

Coordenador: Dr. João Pereira 

Substituto: Dr. João Bernardo 

 

Equipa Operativa 

Coordª EB2,3 Miguel Torga 

Coordª. Saúde: Ana Patrício 

Professores e Diret. de turma  

Assist. técnicos e operacionais 

Coordª EB1 Martinho Simões: 

Margarida Faustino 

Coordª EB1  Ricardo Alberty: 

Natália Neto 

Profess. e A. Operacionais 

 

Coordª Jardim-de-Infância 

de S. Brás: 

Ana Molina 

Educadoras e A Operacionais 

 

Competência 

Supervisionar as ações do 

plano 

 

 Competências 

-Organizar/controlar e executar em articulação 

com as entidades intervenientes, todas as 

atividades previstas no Plano de Contingência. 

-Consultar regularmente a página da DGS 

www.dgs.pt  

-Organizar/controlar e executar em 

articulação com as entidades 

intervenientes, todas as atividades 

previstas no Plano de Contingência. 
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Profissionais de saúde e contactos 

 Saúde 24 – 808 24 24 24  

 Agrupamento de Centros de Saúde da Amadora 214988370 | 214988381 

 aceaces.amadora.dir@arslvt.min-saude.pt                                                                      
Diretora Executiva: ana.i.silva@arslvt.min-saude.pt 

  

6. Área de isolamento 

Em cada escola do agrupamento existe uma sala de “isolamento”, (consultar tabela do ponto 

7) devidamente identificada com cartaz “Área de Isolamento Covid19”.  

O circuito a ser utilizado no percurso para a sala de isolamento está assinalado. 

Estas salas, com o mínimo mobiliário possível, sem tapetes e arejadas, estão equipadas com: 

a) lista de contactos de todos os Encarregados de Educação; 

b) lista de contactos úteis (linha SNS 24, Unidade de saúde pública, autoridade de saúde 

local, Diretor do Agrupamento e ponto focal; 

c) cadeira para descanso e conforto do suspeito de infeção por COVID-19, enquanto aguarda 

a validação de caso e o eventual transporte; 

d) kit com água e alguns alimentos não perecíveis; 

e) contentor de resíduos com abertura não manual e saco de plástico; 

f) solução antisséptica de base alcoólica disponível no interior e à entrada;  

g) toalhetes de papel; 

h) máscara(s) cirúrgica(s); 

i) luvas descartáveis; 

j) termómetro; 

k) Fluxogramas de atuação e demais informação DGS afixada. 

 

7. Identificação do ponto focal 

7.1. Os Pontos Focais serão os elementos que acompanharão o caso suspeito até à área de 

isolamento designada, prestarão o apoio necessário e desencadearão os procedimentos definidos 

no Plano de Contingência de acordo com o respetivo fluxograma (Anexo 3A ou 3B).   

7.2. A Comunidade Escolar será informada da identidade do Ponto Focal de cada escola. É a esse 

elemento que deverá ser reportada uma situação de caso suspeito. 

mailto:ana.i.silva@arslvt.min-saude.pt
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7.3. Perante um caso suspeito de um elemento da Comunidade Escolar, o Ponto Focal deve 

informar a Direção/Coordenação da Escola ficando responsável por assegurar o cumprimento dos 

procedimentos estabelecidos no Plano de Contingência do Agrupamento. O elemento “Ponto 

Focal” que esteja presente, munido de máscara, viseira, luvas, bata descartável, touca, proteção 

para calçado acompanhará o caso suspeito até à sala de isolamento, prestará o apoio necessário e 

desencadeará os contactos estabelecidos no Plano de Contingência do Agrupamento (fluxograma 

(Anexo 3A ou 3B).   

 

Escolas 

 

Sala de ” Isolamento” 

Ponto Focal 

Responsáveis pelo 
acompanhamento 

 

Contacto Telefónico 

EB 2,3 Miguel Torga Sala de atendimento aos 
encarregados de 
educação 

 

Helena Alter (manhã) 

Florbela Baixinho Suplente 

Luísa Fernandes (Tarde ) 

925 407 936 

925 407 941 

EB1 Martinho Simões 

 

Gabinete médico 

 

Cristina Marchitan (8h-16h00) 

Andreia Rodrigues (11h-19h00) 

214 920 730 

925 407 947 

EB1 Ricardo Alberty 

 

 Sala junto aos balneários Elizabete Francisco (JI) 

Anabela Santos (9h-15h00) 

Sílvia Estevão (15h-17h30) 

214 912 180 

925 407 948 

Jardim-de-Infância de S. 
Brás 

 Sala de entrada 

 

Será a Assistente Operacional que 
estiver na sala. 

214 912 150 

925 407 946 

 

8. 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. 
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9. Gestão de Caso 

9.1 Procedimentos num caso suspeito 
 

Figura 1: Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar 

 

1. Perante a deteção de um caso suspeito na escola, são imediatamente ativados todos os 

procedimentos constantes no Plano de Contingência e é contactado o ponto focal (Anexo 

1).  

2. O caso suspeito, quando se trate de um menor, é acompanhado pelo ponto focal à área de 

isolamento, através de circuitos próprios definidos e sinalizados. 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 3A). 

Se o caso suspeito for um adulto é seguido o fluxo de atuação (Anexo 3B). 

3. 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 à escola, preferencialmente em veículo próprio, ou transporte individual (nunca 

em transportes colectivos).  

4. 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 pode realizar o contacto telefónico se tiver autorização prévia do 

encarregado de educação.  

5. Na sequência da triagem telefónica:  
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a. Se o caso não for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica, é 

seguido 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”.  

b. Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica será 

encaminhado de uma das seguintes formas:  

i. Autocuidado: isolamento em casa;  

ii. Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados de Saúde 

Primários;  

iii. Avaliação Clínica em Serviço de Urgência.  

6. Devem ainda ser prosseguidos os procedimentos do ponto 5, “Fluxograma de atuação 

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

7. 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.  

8. 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 (Anexo 1), cujos contactos telefónicos constam num documento visível na 

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

estabelecimento de educação ou ensino.  

9. A Autoridade de Saúde Local:  

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

b. 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).  

10. A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de teste 

deve ser feita em viatura própria. 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.  
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11. A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com o estabelecimento de 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:  

a. Isolamento dos contactos que estiveram sentados em proximidade na sala de aula ou 

no refeitório ou outros contactos próximos identificados; 

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

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

i. Inquérito epidemiológico;  

ii. Rastreio de contactos;  

iii. Avaliação ambiental.  

12. A Autoridade de Saúde informa os contactos de alto e baixo risco bem como o agrupamento 

sobre as medidas individuais e coletivas a implementar, de acordo com a avaliação da 

situação/risco efetuada, aventando-se os possíveis cenários:  

a. Isolamento de casos e contactos, 

b. encerramento da turma, 

c. encerramento de áreas, 

d. encerramento de todo o estabelecimento de educação. 

13.  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);  

14.  acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois sacos de plástico, 

resistentes, com dois nós apertados com um adesivo/atilho e colocação dos mesmos em 

contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos).  

15. Para implementação de medidas e gestão de casos, a Autoridade de Saúde Local, pode 

mobilizar e liderar uma Equipa de Saúde Pública. 

 9.2 Atuação perante um caso confirmado de COVID – 19, fora do Estabelecimento 

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de ensino devem ser seguidos 

os seguintes passos: 
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Figura 2. Fluxograma de atuação perante um caso confirmado de COVID-19 em contexto escolar 

1. Perante a comunicação ao estabelecimento de educação ou ensino, de um caso confirmado 

de COVID-19 de uma pessoa que tenha frequentado o estabelecimento ou tenha estado 

com um familiar que testou positivo devem ser imediatamente ativados todos os 

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

2. A Direção do Agrupamento ou o ponto focal contacta de imediato a Autoridade de Saúde 

Local/Unidade de Saúde Pública Local, a informar da situação.  

3. A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local, assegura a 

investigação epidemiológica (in loco, se necessário):  

a. Inquérito epidemiológico;  

b. Rastreio de contactos;  

c. Avaliação ambiental.  

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

contactos de alto e de baixo risco e o Agrupamento sobre quais as medidas individuais e 

coletivas a implementar, nomeadamente:  

a. Isolamento de contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo o 

estabelecimento de educação ou ensino;  

b. 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);  

c. 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).  
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9.3 Atuação perante a informação de que um aluno, tenha estado próximo de um 

caso confirmado fora da Escola 

1. Perante a comunicação ao estabelecimento de educação, do contacto de um aluno com um 

caso confirmado, fora da Escola, esse aluno não poderá entrar na escola, enquanto a sua 

situação não for esclarecida pela equipa de saúde pública. 

2. Estando o aluno na escola, é ativado o plano de contingência e é contactado o ponto focal. 

3. A Direção do Agrupamento ou o ponto focal contacta de imediato a Autoridade de Saúde 

Local/Unidade de Saúde Pública Local, a informar da situação. 

4. A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local, assegura a 

investigação epidemiológica. 

 

9.4 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): 

 

 

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). 
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Ver Anexo 5 - Lista dos alunos e docentes e não docentes alocados a uma turma, coorte, ou 

qualquer outro contacto conhecido fora da sala de aula 

 

2. Classificação dos Contactos 

O risco de contrair infeção depende do nível de exposição, sendo os contactos classificados, de 

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

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

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

 

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).  

a) Medidas individuais a aplicar aos contactos. 

a. Os contactos classificados como exposição de alto risco ficam sujeitos a:  

i. 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);  

ii. Teste laboratorial para deteção de SARS-CoV-2;  

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

 

b. Os contactos classificados como exposição de baixo risco ficam sujeitos a: 

i. Vigilância passiva, com monitorização de sintomatologia pelos 

encarregados de educação, se menores, ou pelo próprio, durante 14 dias 

desde a data da última exposição.  

4. Medidas coletivas a adotar pelo Agrupamento 

a. 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:  

i. Encerramento de uma ou mais turmas;  
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ii. Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação ou 

ensino;  

iii. Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino.  

iv. 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.  

v. NOTA: Se considerar necessário, a Autoridade de Saúde Local pode 

recomendar outras medidas. 

 

10. Comunicação e articulação com os parceiros 

Todos os parceiros da comunidade educativa devem estar envolvidos e informados para apoiar o 

Agrupamento de Escolas na mitigação e controlo de contágios. Para tal a comunicação tem um 

papel fundamental na aceitação e adoção de comportamentos de protecção. Assim são 

incumbências dos dois parceiros estratégicos: 

 

Fluxograma de atuação perante um surto em contexto escolar 

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

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

de prevenção e controlo da transmissão de SARS-CoV-2.  

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

Saúde Local informa a Comissão Municipal de Proteção Civil, garantido assim a fácil articulação e 
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colaboração institucional entre todos os organismos e serviços com responsabilidades, 

promovendo o acionamento dos planos de emergência pela Comissão Municipal de Proteção Civil, 

sempre que tal se justifique.  

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

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

proteção individuais e coletivas a adotar. 

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

Agrupamento informa todos os encarregados de educação e restante comunidade escolar da 

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

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

comunicação com os encarregados de educação pode ser realizada utilizando o Anexo 5. 

5. A Direção do Agrupamento 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.  

6. Como reforço da informação e comunicação o presente Plano de Contingência é divulgado pelos 

meios eletrónicos do estabelecimento (página electrónica, correio electrónico, etc), além de: 

6.1. Afixação de cartazes sobre a correta higienização das mãos, etiqueta respiratória e 

colocação de máscaras, todos extraídos do site da Direção Geral de Saúde 

6.2. Tomada de conhecimento do Plano de Contingência por: Alunos Professores e 

assistentes, pais e encarregados de educação.  

6.3 Distribuição pelos Diretores de Turma /professores titulares aos alunos e encarregados 

de educação das informações e recomendações da Direção Geral da Saúde (DGS). 

6.4 Divulgação dos comunicados com orientações da DGS. 

7.Toda e qualquer situação omissa neste Plano de Contingência reger-se-á pela Lei ou, nas 

situações por esta não regulada, pela Direção e órgãos competentes do Agrupamento de 

Escolas de Miguel Torga. 

8. Nota: O Plano pode ser alterado para se ajustar às circunstâncias do momento. 

A segurança está nas mãos de todos. As regras devem ser rigorosamente cumpridas para que a 

vida escolar decorra com o máximo de normalidade possível. 

Obrigada 

O Diretor do Agrupamento Miguel Torga  João Pereira 
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Anexo 1                  

LISTA DE CONTACTOS ÚTEIS 

UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA  

214 907 230 

usp.amadora@arslvt.min-saude.pt  

 

AUTORIDADE DE SAÚDE LOCAL 

Agrupamento de Centros de Saúde da Amadora 

 214 988 370 / 214 988 381 

aces.amadora.dir@arslvt.min-saude.pt 

Diretora Executiva : ana.i.silva@arslvt.min-saude.pt 

 

DIRETOR AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TORGA 

Dr. João Pereira – 962 845 211 

Direção – 214 922 724   ext 48 
 

PONTO FOCAL DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Escolas 
Sala de ” 

Isolamento” 

Ponto Focal 
Responsáveis pelo 
acompanhamento 

Contacto Telefónico 

EB 2,3 Miguel Torga Sala de atendimento aos 
encarregados de 
educação 

 

Helena Alter (manhã) 

Florbela Baixinho Suplente 

 Luísa Fernandes (Tarde ) 

925 407 936 

925 407 941 

EB1 Martinho Simões 

 

Gabinete médico 

 

Cristina Marchitan 

Andreia Rodrigues 

214 920 730 

925 407 947 

EB1 Ricardo Alberty 

 

 Sala junto aos balneários Elisabete  Francisco (JI) 

Anabela Santos (9h-15h00) 

Sílvia  Estevão   (15h-17h30) 

214 912 180 

925 407 948 

 Jardim-de-Infância de S. 
Brás 

 Sala de entrada 

 

Será AO que estiver na sala 214 912 150 

925 407 946 

OUTROS 

Saúde 24 – 808 24 24 24 

 

mailto:usp.amadora@arslvt.min-saude.pt
mailto:aces.amadora.dir@arslvt.min-saude.pt
mailto:ana.i.silva@arslvt.min-saude.pt
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Anexo 3A 

FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID-19 

(Menor de idade) 
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Anexo 3B 

FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID-19  

(Adulto) 
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Anexo 4 

Diretor do Agrupamento de Escolas Miguel Torga 

Dr. João Pereira 

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,  

Amadora, ________ de __________________ de 202__ 

O Diretor 

____________________________________ 

(Dr. João Pereira) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.covid19.min-saude.pt/
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Anexo 5 

 Lista dos alunos e docentes e não docentes alocados a uma turma, coorte, ou 

qualquer outro contacto conhecido fora da sala de aula 

Nome do Caso Confirmado:______________________________ Ano: ______Turma:________ 

Data: _____/_______/___________      Diretor(a) de Turma: ____________________________ 

 

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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