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INTRODUÇÃO 

 
O Agrupamento de Escolas de Airães elaborou um plano de contingência que vai 

permitir-lhe enfrentar, de modo adequado, as possíveis consequências de uma epidemia 

relacionada com o COVID-19, em estreita articulação com o pessoal docente e não 

docente, as famílias, os serviços de saúde e outras estruturas pertinentes da 

comunidade educativa. 

O presente documento tem como objetivo indicar diretrizes com a aplicação Plano 

de Contingência para a situação de pandemia por COVID-19, adaptado AGRUPAMENTO 

DE ESCOLA DE AIRÃES, com medidas objetivas para prevenir o risco de contágio do 

vírus, aplicáveis à dinâmica da sede e apoios.  

Consiste também num conjunto de medidas e ações a desenvolver 

oportunamente, de modo articulado, em cada fase de possível epidemia. 

A elaboração de um Plano de Contingência é da responsabilidade de cada 

Agrupamento em estreita ligação com o ME e a DGS iniciando-se com a análise das 

possíveis consequências no seu funcionamento, em particular nas áreas críticas, 

perante diferentes cenários de absentismo e disfunção social. 

As medidas necessárias, as suas calendarizações, bem como as responsabilidades 

de cada indivíduo, devem ser ajustadas aos diferentes cenários de evolução da 

pandemia, a fim de assegurar que cada um saiba o que deve fazer em situação de crise e 

o que esperar das ações desenvolvidas por si e pelos restantes membros da comunidade 

envolvente. 

Apresenta-se assim o Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de 

Airães, considerado adequado neste momento. O mesmo poderá sofrer alterações face a 

novas orientações ou acontecimentos. 

O objetivo do Plano de Contingência é manter a atividade da Escola, evitando o 

absentismo de professores e alunos, assistentes educativos e membros da comunidade 

educativa, bem como as respetivas repercussões nas atividades escolares, no ambiente 

familiar e social de toda a comunidade educativa envolvente. 

Consiste também num conjunto de medidas e ações a desenvolver 

oportunamente, de modo articulado, em cada fase de possível epidemia. As diretrizes 

constantes do presente documento poderão ser atualizadas a qualquer momento, tendo 

em conta a evolução do quadro epidemiológico da COVID-19 ou sempre que a direção da 

instituição entenda necessário apreciar e ajustar o desenvolvimento do plano de 

contingência para a COVID-19, propondo as alterações adequadas com vista à sua 

aplicação. 
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As medidas necessárias, as suas calendarizações, bem como as responsabilidades 

de cada indivíduo, devem ser ajustadas aos diferentes cenários de evolução da epidemia, 

a fim de assegurar que cada um saiba o que deve fazer em situação de crise e o que 

esperar das ações desenvolvidas por si e pelos restantes membros da comunidade 

educativa. 

O Plano de Contingência foi desenvolvido com base nas informações e orientações 

da Direção-Geral da Saúde (DGS), segundo Orientação de 006/2020, e o referencial escolas, 

da DGS. 

O Agrupamento de Escolas de Airães está comprometido com a proteção da saúde 

e a segurança de toda a comunidade escolar, alunos, e seus profissionais docentes e não 

docentes, tendo também um papel importante a desempenhar na limitação do impacto na 

comunidade. 

Toda a comunidade educativa será informada sobre a doença por coronavírus 

(COVID19) e sobre as formas de evitar a transmissão, assim como a informação sobre as 

recomendações e procedimentos estabelecidos no Plano de Contingência, através dos meios 

mais adequados: notas informativas nas redes sociais e na página web do Agrupamento, por 

correio eletrónico, e afixação de cartazes nos espaços, circulares internas. 

Apresenta-se assim o Plano de Contingência, considerado adequado neste 

momento. O mesmo poderá sofrer alterações face a novas orientações ou 

acontecimentos. 

 

O Plano de contingência pretende responder às seguintes três questões: 

1- Quais os efeitos que a infeção de alunos, docentes, não docente e visitantes 

pode causar na escola? 

2- O que se deve preparar para fazer face a um possível caso de infeção? 

3- O que fazer numa situação em que existe um aluno, docente, não docente ou 

visitante, suspeitos de infeção? 
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I. OBJETIVOS 

 

O presente Plano de Contingência pretende antecipar e gerir o impacto de uma 

situação de SARS-CoV-2/COVID-19 nos alunos, pessoal docente e pessoal não docente, 

assegurando o cumprimento da missão da Escola. 

 

Foram estabelecidos os seguintes objetivos: 

• Promover a informação, medidas e comportamentos a adotar por toda a 

comunidade escolar; 

• Agir com rigor no cumprimento de normas, diretivas, procedimentos e prazos 

para diminuir ao máximo a transmissão do vírus como a redução do número de casos de 

doença; 

• Antecipar as medidas e recursos necessários para assegurar a continuidade da 

execução das atividades pedagógicas mantendo a atividade letiva; 

• Reduzir o risco de contaminação, interrompendo cadeias de transmissão; 

• Assegurar rapidamente o restabelecimento/melhoria das condições, após se 

verificar a manifestação desta doença; 

• Definir a estrutura de decisão e de coordenação, ponto focal na execução do 

plano de contingência; 

• Avaliar continuamente a situação, rever normas, procedimentos e processos e 

incorporar as medidas corretivas; 

• Definir coordenação com entidades externas, Autoridades de Saúde locais, 

Câmara Municipal, e fornecedores de bens e serviços; 

• Preparar um plano de comunicação;  

• Assegurar uma resposta coordenada com as outras instituições, nomeadamente 

as de saúde, envolvidas na resposta à epidemia. 

 

Este Plano não prevê ações de cuidados médicos na escola, dos colaboradores não 

docentes, docentes e alunos que venham a ficar infetadas com o vírus. Nesta situação 

deverão recorrer às entidades de prestação de cuidados de saúde, dando prioridade ao 

contacto com a linha SNS 24 (808 24 24 24), cumprindo as recomendações formuladas pela 

Direção-Geral da Saúde (DGS) e cooperando sempre com as autoridades de saúde. 
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II. INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A COVID-19 

  

I.1. O QUE É O CORONAVÍRUS? 

 

 

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

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. 

 

I.2. O QUE É O COVID-19  

COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) é o nome oficial, atribuído pela Organização 

Mundial da Saúde, à doença provocada pelo novo coronavírus (SARS-COV-2), que pode 

causar infeção respiratória grave como a pneumonia. Este vírus foi identificado pela 

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

Hubei, tendo sido confirmados casos em outros países.  

Supõe-se que o SARS-CoV-2 tenha sido introduzido na espécie humana por 

transmissão zoonótica, ou seja, a partir de uma espécie animal. Vírus muito semelhantes 

foram identificados em morcegos e em pangolins, mas não é ainda claro o envolvimento 

destes animais na emergência do SARS-CoV-2 na espécie humana. As investigações 

continuam no sentido de esclarecer este processo para que melhor nos possamos defender 

de novas introduções. 

 

I.3. SARS-COV-2 E  COVID-19 

SARS-CoV-2 é o nome do novo vírus e significa Severe Acute Respiratory Syndrome 

(Síndrome Respiratória Aguda Grave) – Coronavírus – 2. 

COVID-19 (Coronavirus Disease) é o nome da doença e significa Doença por 

Coronavírus, fazendo referência ao ano em que foi descoberta, em 2019. 

Existe outro coronavírus que causa uma Síndrome Respiratória Aguda Grave, que foi 

identificado em 2002, este é chamado SARS-CoV por isso o Novo Coronavírus é designado 

por SARS-CoV-2. 
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I.4. EPIDEMOLOGIA DA INFEÇÃO 

 

Quais os principais sintomas do Coronavírus (Covid – 19)? 

Os sintomas são semelhantes a uma gripe ou podem evoluir para uma doença mais grave, 

como pneumonia. As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de infeção 

respiratória aguda como febre, tosse e dificuldade respiratória. 

Em casos mais graves pode levar a pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, 

falência renal e de outros órgãos e eventual morte. 

Os principais sintomas são semelhantes aos da gripe sazonal: 

 Tosse; 

 Febre; 

 Falta de ar (dificuldade respiratória); 

 Cansaço. 

 

Definição de Caso suspeito 

A definição seguidamente apresentada é baseada na informação disponível, à data, no Centro 

Europeu de Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis (ECDC). 

 

Critérios clínicos  Critérios epidemiológicos 

 

Infeção respiratória aguda 

(febre ou tosse ou dificuldade 

respiratória) requerendo ou não 

hospitalização. 

 

 

 

E 

História de viagem para áreas com transmissão comunitária ativa nos 

14 dias antes do início de sintomas. 

OU 

Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por SARS-

CoV-2/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 

 

Transmissão da Infeção 

 

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

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

- Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

- Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron). 
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 O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no conhecimento 

sobre os primeiros casos de Covid-19 e sobre outros coronavírus do mesmo subgénero. A 

transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma 

exposição próxima a pessoa com Covid-19, através da disseminação de gotículas 

respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem 

ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas. O contacto 

das mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto 

com as mucosas orais, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), pode conduzir à transmissão 

da infeção.  

 

Via de Contacto Direto Via de Contacto Indireto 

Através de gotículas que uma pessoa 

infetada transmite pela boca ou nariz 

quando fala, tosse ou espirra (e não utiliza 

as regras de etiqueta respiratória) podendo 

estas entrar diretamente para a boca ou 

nariz de uma pessoa que está muito 

próxima. 

Através das mãos, que tocam nas superfícies 

contaminadas com as gotículas expelidas pelas 

pessoas infetadas e que depois são levadas à cara, à 

boca ou ao nariz inadvertidamente, sem termos feito a 

higiene das mãos. 

 

I.5. SINAIS E SINTOMAS DA COVID-19 

Os sinais e sintomas da COVID-19 variam em gravidade, desde a ausência de sintomas 

(sendo assintomáticos) até febre (temperatura ≥ 38.0ºC), tosse, dor de garganta, cansaço e 

dores musculares e, nos casos mais graves, pneumonia grave, síndrome respiratória 

aguda grave, septicémia, choque sético e eventual morte. Os dados mostram que o 

agravamento da situação clínica pode ocorrer rapidamente, geralmente durante a segunda 

semana da doença. 

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

perda do paladar, como sintoma da COVID-19. Existem ainda evidências que doentes com 

COVID-19 podem também desenvolveram perda parcial ou total do olfato, em alguns casos 

na ausência de outros sintomas.  

De forma geral, esta infeção pode causar sintomas mais graves em pessoas com 

sistema imunitário mais fragilizado, pessoas idosas, e pessoas com doenças crónicas 

como diabetes, cancro e doenças respiratórias. 
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I.6.   TEMPO DE INCUBAÇÂO E FORMAS DE MANIFESTAÇÃO 

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 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 do COVID-19 têm em conta as vias de transmissão 

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

contaminados). 

         

2.7.   MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO COMO POSSO PROTEGER-ME? 

 

A perspetiva de ocorrência de uma pandemia da infeção por Covid-19 a curto prazo 

obrigou à definição de estratégias: 

 Capacitação dos colaboradores docentes, não docentes e alunos através de informação 

atempada sobre as principais medidas de proteção individual e de condutas em caso de 

infeção; 

 Reforço da comunicação interna e externa; 

 Articulação estreita com o coordenador da escola/Jardim de infância; 

 Disponibilização de equipamentos de proteção. 

 

Existem algumas medidas que ajudam a prevenir a infeção por Covid-19 e que devem ser 

adotadas por todos, tais como: 

 

Etiqueta respiratória: 

 

 Tossir ou espirrar levando o rosto à parte interna do antebraço; 

 Utilizar um lenço de papel ou o braço, nunca com as mãos; 

 Deitar o lenço de papel no lixo; 

 Lavar as mãos pelo menos durante 20 segundos sempre que se assoar, espirrar ou 

tossir. 

 

Reforçar as medidas de higiene: 

 

 Lavar frequentemente as mãos com água e sabão pelo menos 20 segundos ou com 

uma solução de base alcoólica. 

mailto:geral@aeairaes.pt
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 Evitar contacto próximo com doentes que apresentem infeções respiratórias. 

 

 Se regressou de uma área afetada, evite contacto próximo com outras pessoas. 

 

Efetuar autovigilância de sintomas e abstenção social em caso de doença. 

 

Utilização de Máscaras cirúrgicas: 

 

- O seu correto uso deve obedecer ao cumprimento dos seguintes passos:  

 

a) Higienização das mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes 

de colocar a máscara; 

 b) Colocação da máscara cirúrgica com o lado branco (face interna) virado para a cara, e o 

lado com outra cor (face externa) virado para fora; 

c) Ajuste da extremidade rígida da máscara ao nariz, cobrindo a boca, o nariz e o queixo 

com a máscara, certificando que não existem espaços entre o rosto e a máscara;  

d) Não se deve tocar na máscara enquanto esta estiver em utilização; caso tal aconteça, 

deve ser feita imediatamente higienização das mãos;  

e) Não devem ser reutilizadas máscaras de uso único;  

f) A remoção da máscara deve ser feita a partir da parte de trás (não tocando na frente da 

máscara), segurando nos atilhos ou elásticos;  

g) A máscara deve ser descartada para um contentor de resíduos;  

h) Deve ser feita nova higienização das mãos, no final da utilização da máscara.  

 

Distanciamento físico  

 

De acordo com as recomendações em vigor, o distanciamento aconselhável é de 1 metro.  

 

Monitorização da Temperatura corporal 

 

A todos os colaboradores docentes, não docentes e alunos será efetuada a leitura da 

temperatura corporal, na entrada da escola. Caso a temperatura seja ≥ 38.0ºC, não lhes é 

permitida a entrada no estabelecimento escolar, devendo entrar em contato com a Linha 

SNS 24 (808 24 24 24) e seguir as orientações.  
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Nas áreas afetadas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda medidas 

de higiene, etiqueta respiratória e práticas de segurança alimentar para reduzir o 

risco de exposição e transmissão da doença: 

 Evitar contacto próximo com doente/s com infeção respiratória; 

 Lavar frequentemente as mãos, especialmente, após contato direto com pessoa/s 

doente/s; 

 Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou 

tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de 

papel ao lixo); 

 Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir. 

 

 

 

1.8. COMO SEI SE ESTOU INFETADO? 

 

Se tem febre, tosse e dificuldade respiratória e se regressou recentemente da China ou 

contactou com caso provável ou confirmado de COVID-19, ligue para o SNS 24 (808 

24 24 24) e siga as orientações dos profissionais de saúde. 
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II. CUMPRIMENTO DO PLANO DE EMERGÊNCIA E EVACUAÇÃO DA ESCOLA 

 

II.1.  ATIVIDADES ESSENCIAIS E PRIORITÁRIAS: 

 

 Limpeza de espaços e desinfeção; 

 Segurança / vigilância do edifício; 

 Serviços administrativos; 

 Contactos com exterior (serviços de saúde, pais e encarregados de educação, 

fornecedores…); 

 Cumprimento do plano de emergência e evacuação da Escola. Para a manutenção 

das atividades essenciais e prioritárias será assegurada a entrada de bens ou 

serviços, como por exemplo fornecedores, após a comunicação de informação 

considerada relevante e a sensibilização para o uso de máscara. 

 

II.2. ATIVIDADES NÃO PRIORITÁRIAS (PASSÍVEIS DE ELIMINAÇÃO TEMPORÁRIA): 

 

1. Visitas de Estudo – suspensão até novas indicações; 

2. Atividades letivas (aulas) – a permanência dos alunos na Escola, no entanto, 

deverá ser mantida até à medida do possível. 

 

II.3. MEDIDAS DE MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ESCOLAR EM SITUAÇÃO DE CRISE: 

 

• Em caso de ausência pouco significativa de professores, recorre-se ao sistema de 

substituição das respetivas aulas e gestão das disponibilidades de horário dos outros 

docentes, de modo a assegurar a lecionação das aulas. 

• Desta forma, torna-se necessário, garantir os contactos por e-mail de todos os alunos e 

Pais ou Encarregados de Educação e assegurar o acompanhamento individualizado 

aos alunos que manifestarem mais necessidade de apoio. 

• No caso de eventual encerramento da Escola, fornecer-se-ão aos alunos, Pais e 

Encarregados de Educação informações referentes ao período de encerramento e a 

medidas de vigilância a adotar, sobretudo através de site da Escola e por e-mail. Outra 

informação adicional poderá ser consultada na Escola. 
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II.4. MEDIDAS GERAIS DE HIGIENE PESSOAL 

 

1. Evitar contacto próximo com doente/s com infeção respiratória; 

2. Lavar frequentemente as mãos, especialmente, após contato direto com pessoa/s 

doente/s; 

3. Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir. 

4. Usar, em alternativa, para higiene das mãos, uma solução antissética de base 

alcoólica, cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem 

secas;  

5. Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar; 

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

7. Tossir ou espirrar para um lenço (de utilização única) ou para o braço com o 

cotovelo fletido, e não para as mãos; 

8. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca; 

9. Promover o distanciamento social, nomeadamente, não permanecendo em locais 

muito frequentados e fechados, sem absoluta necessidade (exceto atividades 

letivas e profissionais);  

10. Evitar cumprimentos com contacto físico;  

 

 

II.5.  MEDIDAS DE HIGIENE DO AMBIENTE ESCOLAR 

 

 Manter as superfícies e os objetos de trabalho limpos; 

 Promover o arejamento dos espaços; 

 Serão colocados cartazes, de fácil compreensão a toda a comunidade  

educativa, ilustrativos de uma boa higienização das mãos em todos os 

locais onde esta possa ser feita (WC’s, junto aos dispensadores de 

solução antisséptica de base alcoólica, entrada da Escola, secretarias e 

outros serviços escolares…). 

 Os docentes, em contexto de sala de aula, deverão promover atividades 

para a aquisição de bons hábitos de higiene. 

 O pessoal docente e não docente devem promover os bons hábitos em 

relação à lavagem das mãos e às regras de etiqueta respiratória. 

 A Escola disponibilizará os necessários dispensadores com solução 

antisséptica de base alcoólica e sabão em todos os espaços das suas 
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instalações que achar necessário (como por ex: biblioteca, sala de 

professores, salas de informática, laboratórios…). 

 Haverá, de fácil acesso, toalhetes de papel descartáveis e caixotes de 

lixo com tampa de fácil abertura para depósito dos resíduos. Estes 

deverão ser esvaziados e desinfetados com muita regularidade, usando 

sempre luvas descartáveis. 

 A limpeza e arejamento de todos os espaços utilizados pela 

comunidade educativa será feita diariamente, como já é prática na 

nossa Escola. 

 Limpeza das mesas dos alunos e da secretária do professor utilizando 

uma solução aquosa;  

 Aumento do número de vezes em que são limpas as superfícies de 

trabalho, maçanetas das portas, os teclados e ratos de computadores, 

utilizando preferencialmente uma solução aquosa de vinagre ou álcool; 

 No caso das EB1e JI o material de desinfecção e de higienização está 

salvaguardado com a colocação de álcool gel disponibilizado pela 

autarquia;  

 

II.6. DOCUMENTO / PLANO DE MONITORIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E 

DESINFEÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ESCOLA QUE CONTEMPLARÁ: 

 

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

durante os intervalos. A Limpeza/higienização regular e intensa (frequência duas 

vezes) com detergente apropriado, assim como solução antisséptica de base 

alcoólica de: 

o Maçanetas e puxadores de portas; 

o  Portas de WC; 

o  Armários; 

o  Torneiras; 

o  Telefones; 

o  Teclados e ratos de computador; 

o  Interruptores; 

o  Torneiras e autoclismos; 

o  Mesas de trabalho dos alunos no final de cada período de trabalho (final da   

manhã e tarde); 
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o  Mesas de trabalho dos alunos aquando cada mudança de cada turno de alunos; 

o  Outros acessórios regularmente manipuláveis. 

 

II.7. CIRCUITO(S) E ÁREA DE “ISOLAMENTO” 

 

Os alunos ou profissionais, que manifestem febre (igual ou superior a 38 graus) ou 

outros sintomas de uma possível infeção com o COVID-19, não se devem deslocar para a 

Escola, a fim de evitar o contágio de outras pessoas.  

Em caso de dúvida, deverá ser contactada a Linha Saúde 24 – 808 24 24 24 e o 

Diretor que, por sua vez, entrará em contacto, caso seja necessário, com o Delegado de 

Saúde da área.  

 

A área de isolamento designada em cada Unidade Orgânica para o efeito deve ter 

ventilação natural, possuir revestimentos lisos e laváveis (por exemplo, não deve possuir 

tapetes, alcatifa ou cortinados) e próxima de instalações sanitárias. Sempre que algum 

elemento da Comunidade Educativa evidencie sinais e/ou sintomas de Coronavírus, será 

imediatamente isolado nesta sala até que os pais/EE sejam contactados. Após a utilização 

por eventuais jovens ou adultos doentes, a sala deve ser limpa, desinfetada e arejada. 

 

Assim que são detetados os sintomas pelo colaborador docente e não docente estes 

devem informar o ponto focal, no caso de um aluno ser identificado com sintomas pelo 

docente ou não docente, estes deverão informar o ponto focal, e acompanhar o aluno 

para a área de isolamento (anexo I). 

Na deslocação do colaborador docente e não docente e aluno com sintomas, devem ser 

evitados os locais de maior aglomeração de pessoas nas instalações. 

 

A colocação de um colaborador docente e não docente e aluno numa área de 

“isolamento” visa impedir que outros colaboradores docentes e não docentes e alunos 

possam ser expostos e infetados. Tem como principal objetivo evitar a propagação da 

doença transmissível na Escola. 

A área de “isolamento” (sala, gabinete, secção, zona) tem como finalidade evitar ou 

restringir o contacto direto da restante comunidade escolar com o caso suspeito.  

 

A área encontra-se devidamente equipada com:  

 Telefone;  

 Cadeira/colchão (para descanso e conforto do caso suspeito, enquanto aguarda a 
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validação de caso);  

 Contentor de resíduos;  

 Solução antisséptica de base alcoólica (SABA);  

 Termómetro.  

 

KIT ao dispor do caso suspeito composto por:  

 

 Água e alguns alimentos não perecíveis;  

 Toalhetes de papel;  

 Máscara (s);  

 Luvas descartáveis;  

 

Nesta área, ou próxima desta, existe uma instalação sanitária devidamente equipada, 

nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva 

do Caso Suspeito, no interior desta encontram-se afixados contatos telefónicos das 

autoridades locais e outras que possam ser necessários (anexo II).  

 

 A Área de “isolamento” do edifício da Escola EB1 Cimo de Vila, Refontoura:  

 

- Edifício Escola Básica: Sala de arrumos, junto à casa de banho. 

 

 A Área de “isolamento” do edifício da Escola Básica nº:1 Airães: 

 

- Edifício Escola Básica: Casa de banho dos deficientes. 

 

 A Área de “isolamento” do edifício da Escola Básica da Vinha, Pedreira: 

  

- Edifício Escola Básica: Casa de banho dos deficientes. 
 

 

 A Área de “isolamento” do edifício da Escola Básica e Secundária de Airães: 

 

- Edifício Escola Básica: Casa de banho junto à direção. 
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III. NORMAS OU SITUAÇÕES CLÍNICAS A OBSERVAR 

 

III.1. SE TEM FEBRE, TOSSE E DIFICULDADE RESPIRATÓRIA, NÃO DEVE FREQUENTAR A 

ESCOLA 

 

a. Não serão admitidos na Escola quaisquer pessoas (alunos, professores, 

funcionários, encarregados de educação) que manifestem febre ou outros 

sinais de gripe, a fim de evitar o contágio de outras pessoas; 

b. Em caso de dúvida a Equipa Operativa contactará a linha de saúde 24 

(808 24 24 24), o Delegado de saúde e/ou o Centro de saúde; 

c. Sempre que os responsáveis da Escola identifiquem uma situação 

suspeita de doença, de acordo com os sintomas descritos, entre 

funcionários ou alunos, designadamente a existência de sintomas de gripe 

devem telefonar para a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) e seguir as 

instruções que lhes forem transmitidas. 

 

III.2. CASO SUSPEITO 

 

 De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente como critérios 

clínicos infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória), 

associados a critérios epidemiológicos; 

 No caso dos adultos que apresentem critérios compatíveis com a definição de caso 

suspeito ou com sinais e sintomas de COVID-19 devem informar a Direção da Escola 

(preferencialmente por via telefónica) e, caso se encontre na Escola, dirige-se para a 

sala de isolamento, definida no Plano de Contingência; 

 Já na sala de isolamento contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24); 

 Nas situações necessárias, o responsável (profissional da Escola que se encontre mais 

próximo) acompanha o aluno até à sala de isolamento; 

 Quem acompanhe o aluno com sintomas, docente ou trabalhador não docente, deve 

cumprir as precauções básicas de controlo de infeção, quanto à higiene das mãos;  

 O profissional de saúde do SNS 24 questiona o doente (ou acompanhante) quanto a 

sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de 

COVID-19.  
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a) Aluno – caso em contexto de sala de aula  

 Caso o professor observe que o aluno está com sintomas compatíveis com o 

Coronavírus, questiona o aluno sobre a sua situação e, caso se confirmem as 

suspeitas, deverá chamar de imediato o diretor / subdiretor, ou na ausência destes, 

qualquer outro elemento da direção;  

 Caso se decida pelo isolamento do aluno, será chamado o Assistente do Bloco que o 

encaminhará para a sala de isolamento, mantendo a distância de proteção;  

 A sala de aula será imediatamente evacuada até ser higienizada e arejada. Professor e 

alunos serão encaminhados para uma sala de aula alternativa;  

 Na sala de isolamento, o aluno desinfeta as mãos e verifica a sua temperatura 

corporal. 

 O Assistente Operacional desinfeta o termómetro e inicia o preenchimento do 

questionário da sala de isolamento; 

 O Coordenador do grupo operacional, ou o seu substituto, confirma o estado de saúde 

do aluno e caso se confirme a sintomatologia do Coronavírus, na posse do 

questionário da sala de isolamento, liga para a linha de saúde 24 (808 24 24 24) e age 

em conformidade com as orientações recebidas. Providencia, de igual forma, o 

contacto com o Encarregado de Educação do aluno;  

 Caso o aluno se desloque ao centro de referência para o Coronavírus (via escola), deve 

fazer-se acompanhar de uma cópia da sua ficha de saúde e/ou do questionário da sala 

de isolamento;  

 Caso o aluno aguarde a chegada do Encarregado de Educação na sala de isolamento 

deve ser avaliada a alteração de sintomas; 

 A saída do aluno da escola deverá ser feita de forma a evitar a passagem por zonas de 

concentração de público; 

 Após a saída do aluno da sala de isolamento o Assistente Operacional procede à 

higienização de todo o espaço e material utilizado e areja a sala; 

 Não é permitida a entrada de pessoal não autorizado na sala de isolamento;  

 O(s) aluno(s) e professor(es) que esteve/estiveram na sala até uma distância de 2 m do 

aluno com sintomas e quem, eventualmente, tenha partilhado louça, toalhas ou 

equipamentos que possam estar contaminados, deverá ser alvo de uma vigilância ativa 

durante 14 dias, por parte dos respetivos EE, comunicando ao Agrupamento o 

surgimento de eventuais sintomas compatíveis com o COVID-19.  
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b) Aluno – caso fora do contexto de sala de aula  

 O aluno dirige-se ao Assistente Operacional do Bloco mais próximo;  

 O Assistente Operacional questiona o aluno no sentido de averiguar se este sente 

sintomas de Coronavírus ;  

 O Assistente Operacional acompanha o aluno até à sala de isolamento e segue o 

procedimento referido anteriormente. 

 

 

c) Docente/ Não docente  

 Informa o Assistente Operacional do Bloco;  

 Dirige-se para a sala de isolamento, avalia a temperatura corporal, e segue o 

procedimento definido preenchendo a ficha de sala de isolamento;  

 O Assistente Operacional do Bloco solicita o apoio do Coordenador do grupo 

operacional;  

 O Coordenador do grupo operacional, ou o seu substituto desloca-se à porta da sala 

de isolamento, toma conhecimento do estado de saúde do docente / não docente, liga 

para a linha de saúde 24 e comunica-lhe as orientações recebidas;  

 No caso do docente / não docente se ausentar da escola sem ter ido à sala de 

isolamento, informa Coordenador do grupo operacional do motivo da sua saída. 

 

 

Após avaliação, o SNS 24 informa o seguinte:  

 se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à 

situação clínica;  

 se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao 

Médico (LAM), da DGS, para validação da suspeição.  

 

Desta validação o resultado poderá ser:  

 

 Caso suspeito não validado: este fica encerrado para COVID-19. O SNS24 define os 

procedimentos habituais e adequados à situação clínica do aluno, docente ou 

trabalhador não docente.  

 Caso suspeito validado: a DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica 

(INEM), a Autoridade de Saúde Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e 

gestão de contactos. 
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O Diretor informa de imediato o Delegado Regional de Educação sobre a existência do caso 

suspeito validado.  

 

III.3.  PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO SUSPEITO VALIDADO 

 

 A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por 

sua vez informa a Autoridade de Saúde Local.  

 

 A Autoridade de Saúde Local informa dos resultados dos testes laboratoriais e se:  

 

 O  caso for não confirmado: este fica encerrado para COVID-19, sendo 

aplicados os procedimentos habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação 

são desativadas as medidas do plano de contingência;  

 

 Se o caso for confirmado: a sala de “isolamento” deve ficar interditada até à 

validação da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde 

Local. Esta interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde.  

 

a) Na situação de caso confirmado a Escola deve:  

 

 Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”;  

 Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 

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

estarem contaminadas;  

 Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o doente 

confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por este);  

 Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico que, após ser fechado 

deve ser segregado e enviado para operador licenciado para a gestão de resíduos 

hospitalares com risco biológico.  

 

b) No caso de se um profissional (docente ou não docente) informar que está 

em casa com sintomas da doença a Escola deve proceder: 

d. Identificação dos espaços frequentados e listagem dos contactos próximos 

estabelecidos; 

e. Reforço das medidas de limpeza e higienização dos espaços e materiais 
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utilizados; 

f. Reforço da vigilância das pessoas que estiveram em contacto de maior 

proximidade em contexto escolar; 

g. Justificação das ausências de acordo com o já previsto. 

 

 

IV. PROCEDIMENTO DE VIGILÂNCIA DE CONTATOS 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:  

 

 “ALTO RISCO DE EXPOSIÇÃO”  

 quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, secção, zona até 2 metros,…); 

 quem esteve com o caso confirmado ou em espaço fechado com o mesmo;  

 quem partilhou com o caso confirmado louça (pratos, copos, talheres), toalhas ou 

outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, 

sangue, gotículas respiratórias.  

 

 “BAIXO RISCO DE EXPOSIÇÃO” (CASUAL), é definido como:  

 quem teve contacto esporádico com o caso confirmado (ex. em movimento/circulação 

durante o qual houve exposição a gotículas/secreções respiratórias através de 

conversa 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).  

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

14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado. 
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IV.1. ORGANIZAÇÃO GERAL DO ESPAÇO ESCOLAR 

 

 Devem ser definidos circuitos de entrada e saída da sala de aula para cada grupo, de 

forma a impedir um maior cruzamento de pessoas; 

 Cada sala de aula deve ser, sempre que possível, utilizada pelo mesmo grupo de 

alunos, de acordo com a dimensão e características da escola; 

 O distanciamento físico deve ser mantido durante os intervalos; 

 No acesso ao recinto escolar deve-se garantir que todos estão a utilizar máscara; 

 Deve ainda ser acautelada a higienização das mãos à entrada e à saída, com solução 

antisséptica de base alcoólica; 

 A sala de aula deve garantir uma maximização do espaço entre alunos e 

alunos/docentes, por forma a garantir o distanciamento físico de 1,5-2 metros; 

 Deve-se privilegiar uma renovação frequente do ar, preferencialmente, com as janelas 

e portas abertas; 

 Os acessos a espaços comuns como papelaria, reprografia e serviços administrativos 

deve ser condicionado, por forma a evitar aglomeração de utentes em espaços 

reduzidos e, assim, manter o distanciamento entre pessoas; 

 Os utentes do bufete, refeitório e papelaria devem respeitar os trajetos identificados 

para entrada e saída dos mesmos; 

 No refeitório os alunos só poderão sentar-se nos locais onde se encontram as cadeiras, 

as quais foram colocadas estrategicamente de forma a garantir o distanciamento 

recomendado; 

 As entradas e saídas dos blocos de salas de aula serão feitas por portas diferentes 

para evitar o cruzamento de pessoas. Assim, devem ser respeitados os percursos 

devidamente assinalados. 

 

V. CONTACTOS 

Linha Saúde 24 – 808 24 24 24 

Centro de Saúde da Longra – 255 341 960 

Centro de Felgueiras – 255 310 920  

Bombeiros Voluntários da Lixa – 255 491 115 

Delegado de Saúde (Centro de Saúde Felgueiras) – 255 310 925  
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Agrupamento de Escolas de Airães – 255 490260 

 

 

VI. DIVULGAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO 

Foi elaborado de acordo com as orientações emanadas pela Direção Geral de 

Saúde e DGEstE. O Plano será divulgado pela Escola e explicado a todos os membros 

da comunidade educativa. 

Este Plano será publicado na página eletrónica do Agrupamento 

(www.aeairaes.pt ) e afixado em vários lugares. 

Este plano foi reavaliado e atualizado, em articulação com as entidades 

competentes e de acordo com novas orientações emanadas. 

Quaisquer comportamentos contrários às medidas e regras estabelecidas neste 

Plano de Contingência que potenciem o contágio serão sujeitos a procedimento 

disciplinar e criminal (de acordo com a enquadramento legal em vigor). 

 

VII. RESPONSABILIDADES E SUBSTITUTOS 

COORDENADOR – Diretor e Adjuntos  

Jorge Morgado  

Carla Marques 

Elisabete Pereira 

Carla Freitas  

Carla Carneiro 

 

   COORDENAÇÃO EQUIPA OPERATIVA/SUBSTITUTO- Adjuntos da Direção: 

   Elisabete Pereira  

   Carla Freitas  

    

 

SERVIÇOS DE APOIO a Alunos/Pessoal Docente/Pessoal não Docente- Funcionários: 

   Ana Maria Carvalho 

   Paulo Leal 

 

  ACOMPANHAMENTO E INDIVÍDUOS INFETADOS NA SALA DE ISOLAMENTO 

RESPONSÁVEL/SUBSTITUTOS- Funcionárias: 

   Ana Maria Carvalho  
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   Paulo Leal 

   Mª Fátima Macedo 

 

CONTACTOS DIÁRIOS COM AS FAMÍLIAS RESPONSÁVEIS/SUBSTITUTOS: Direção 

 

  Jorge Morgado 

  Carla Marques  

  Carla Freitas  

  Elisabete Pereira 

  Carla Carneiro 

  

 

 

Agrupamento de Escolas de Airães, 1 de setembro de 2020 

 

O Diretor: Jorge Morgado 
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ANEXO I 
 

OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 
CONSTITUIÇÃO DE GRUPO DE TRABALHO 

 

Escola EB1 Cimo de Vila, Refontoura 
 

Ponto Focal: Coordenador de Estabelecimento - Joaquim Mendes 
 

Efetivo 
Coordenador/Ponto Focal - Joaquim 

Mendes 

Sala de aula 

936978840 

1º 
Suplente 

(EB1) 
Eusébio Dias (EB1) 

Sala de aula 
918408784 

2º 
Suplente 

(JI) 
Isabel Freitas 

Sala de aula 
964839561 

 
 
Acompanhantes na sala de Isolamento (Assistentes técnicas/Assistentes 

operacionais) 
 

De acordo com o 
Horário e o local de 
trabalho 
jurisdicional.  

Alice Fernandes (AT) JI 

Carla Teixeira (AO) EB 

Cristina Mendes (AT) JI 

 
 
 

Escola EB1 de Airães 
 

Ponto Focal: Coordenador de Estabelecimento- José Lopes 
 

Efetivo 
Coordenador/Ponto Focal – José 

Lopes 
Sala de aula 
914890873 

1º 
Suplente 

(EB1) 

Fernanda Medeiros (EB1) 
Sala de aula 
916042960 

2º 

Suplente 
(JI) 

Isabel Futuro 
Sala de aula 
917847451 

 

 
Acompanhantes na sala de Isolamento (Assistentes técnicas/Assistentes 

operacionais) 
 

De acordo com o 
Horário e o local de 
trabalho 

jurisdicional.  

Célia Vieira (AT) JI 

Paula Pinheiro (AO) EB 

Mónica Ribeiro (AT) JI 
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Escola EB1 da Vinha, Pedreira 
 
 

Ponto Focal: Coordenadora de Estabelecimento ( Ilda Silva ) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Acompanhantes na sala de Isolamento (Assistentes técnicas/Assistentes 
operacionais) 

 

De acordo com o 
Horário e o local de 

trabalho 
jurisdicional.  

Fátima Magalhães (AT) JI 

Odete Costa (AO) EB 

Amélia Pimenta (AO) EB 

 
 
 
Escola Básica e Secundária de Airães 

 
 

Ponto Focal: Diretor do Agrupamento de Escolas Airães - Jorge Morgado  

 

Escola  Efetivo Suplente Contactos 

Escola Básica 
e Secundária 

de Airães 

 
Prof: Jorge Morgado 

 966864973 

Prof: Carla Marques  964613919 

Prof:Elisabete Pereira  965502124 

Prof: Carla Freitas  936761843 

Prof: Carla Carneiro  936287009 

Coordenadora AO: Ana 
Mª Carvalho 

 

 918547285 

AO: Paulo Leal 
 

 915209192 

 
AO: Mª Fátima 

Macedo 
912759495 

 
 

Efetivo 
Coordenadora/Ponto Focal – Ilda 

Silva 
Sala de aula 
912100015 

1º 
Suplente 

(EB1) 
Álvaro Ferreira (EB1) 

Sala de aula 

919439318 

2º 
Suplente 

(JI) 

Maria José Nunes 
Sala de aula 
912134508 
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CONTACTOS DE EMERGÊNCIA: 
 
 

Contactos a disponibilizar na sala de isolamento 
 

Nome da Entidade Contato Telefónico 

ADC (área dedicada ao COVID) 969 342 412 

ELO DE LIGAÇÃO (PONTO FOCAL) 
963 882 445 

Linha Saúde 24 808 24 24 24 

Autoridade de Saúde 255872901/2/3 

SAP ( Serviço de atendimento permanente) 255893357 

Bombeiros Voluntários da Lixa 255 491 115 

Delegado de Saúde (Centro de Saúde 

Felgueiras) 

255 310 925 

Centro de Saúde de Felgueiras 
255 310 920 

Centro de Saúde da Longra 255 341 960 

Agrupamento de Escolas de Airães 255490260 

Dúvidas e esclarecimentos 255312997 
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ANEXO II 
 

REGRAS DE HIGIENE E ETIQUETA RESPIRATÓRIA 
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ANEXO III - FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID-19 
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ANEXO IV – ATUAÇÃO DO AEA PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID-19 
 

NA ESCOLA 

 
FORA DO ESTABELECIMENTO ESCOLAR 
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