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Preâmbulo 

 

“O melhor plano de contingência começa em casa” 

 

Graça Freitas, Diretora-geral da Saúde 

 

Todo e qualquer elemento da comunidade escolar que tenha sintomas de infeção 

respiratória (Febre, Tosse, dificuldade respiratória, anósmia, ageusia ou disgeusia) e tenha 

tido contacto com caso confirmado ou provável de infeção por SARS-CoV-2 deve 

permanecer em casa e ligar SNS24. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Agrupamento de Escolas de Azeitão delineou um Plano de Contingência que 

descreve qual deverá ser a atuação de todos os membros da comunidade educativa, 

perante a ocorrência de uma situação de epidemia pelo coronavírus – COVID-19. 

O presente Plano contra a epidemia pelo coronavírus – COVID-19 foi elaborado de 

acordo com as orientações emanadas pela Direção Geral de Saúde e com as alterações 

introduzidas pelo “Referencial Escolas-Controlo da transmissão de COVID19 em contexto 

escolar” para o ano letivo 2021/2022 e que resulta da revisão efetuada pela DGS, à luz dos 

princípios de evidência e conhecimento científico, bem como da evolução da situação 

epidemiológica e ainda, observando a norma o15/2020 com atualização a 01/10/2021. 

        Este documento contém procedimentos dirigidos aos vários grupos sociais presentes 

nos estabelecimentos de educação e/ou ensino (comunidade discente, infantil e 

adolescente, pessoal docente, pessoal não docente, pais e encarregados de educação), 

incluindo nos Centros de Atividades em Tempos Livres (CATL) e centros de estudo e 

similares.  

O mesmo, pretende apresentar, de uma forma simplificada, informação sobre a COVID-19, 

bem como sobre as medidas a implementar por diferentes atores da comunidade 

educativa. O objetivo é servir como referencial de atuação para a prevenção e controlo da 

transmissão de SARS-CoV-2 no que respeita à gestão de casos e surtos de COVID-19, em 

contexto escolar. 

Assim definiram-se os seguintes objetivos: 

• definir a estrutura de decisão, coordenação e monitorização; 

• minimizar o impacto da epidemia na comunidade educativa; 

• assegurar a atempada recolha e comunicação de informação; 

• promover a informação de todos os alunos e trabalhadores de todas as escolas do 

Agrupamento; 

• orientar a implementação das medidas de controlo de infeção e de saúde 

ocupacional; 

• estimar as necessidades dos cuidados a serem prestados e recursos necessários, no 

caso de uma pandemia; 

• assegurar uma resposta coordenada com as outras instituições, nomeadamente as 

de saúde. 
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2. ENQUADRAMENTO 

2.1. O QUE É O CORONAVÍRUS- SARS-Cov-2 

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

SARS-Cov-2. Normalmente, estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, 

podendo ser semelhantes a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, 

como pneumonia. 

 

2.2. O QUE É A COVID-19 

 

A COVID-19 é causada pela infeção pelo Coronavírus (SARS-CoV-2) e manifesta-se 

predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, tosse e dificuldade 

respiratória, bem como febre, podendo também originar outros sintomas, entre os quais, 

dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda transitória do paladar ou do 

olfato, diarreia, vómitos, dor no peito e dor de cabeça, entre outros. A pessoa infetada 

pode não apresentar sinais ou sintomas, designando-se assintomática.  

 

2.3. DEFINIÇÃO DE CASO 

A definição seguidamente apresentada é baseada na Norma 020/2020 de 09/11/2020 da 

DGS, com as alterações introduzidas pelo “Referencial Escolas – Controlo da transmissão 

de COVID-19 em contexto escolar”. 

 

2.3.1. Caso Provável 

Pessoa que preenche os critérios clínicos e epidemiológicos ou critérios clínicos e 

imagiológicos para definição de caso provável de COVID-19, de acordo com a Norma n.º 

020/2020 da DGS. 

 

2.3.2. Caso Possível 

Pessoa que preenche os critérios clínicos de definição de caso possível de COVID-19, de 

acordo com a Norma n.º 020/2020 da DGS. São essencialmente as pessoas que 

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

n.º 020/2020 da DGS).  

 

2.3.3. Caso Confirmado 

Pessoa que preenche os critérios laboratoriais de definição de caso confirmado de 

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

laboratorial de COVID-19, ou seja, com resultado de rRTPCR para SARS-CoV-2 positivo 

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

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

(Orientação n.º 015/2020 da DGS). 

 

2.3.4. Cluster 

Conjunto de casos, grupos ou eventos que parecem estar relacionados pela      sua forma 

de distribuição no espaço e/ou no tempo (Norma n.º 015/2020 da DGS). 

 

2.3.5. Surto 

Ocorrência de um número de casos de uma doença, superior ao que seria considerado 

expectável, numa determinada população durante um período de tempo bem definido. 

Concretamente, dois ou mais casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 

associados a um contexto não residencial específico, cujas datas de início de sintomas 

(ou datas de colheita do teste, se assintomáticos) ocorreram num período de 14 dias, 

existindo evidência de exposição entre os casos no período de infecciosidade de um dos 

casos (Norma n.º 015/2020 da DGS). 

 

2.4. FORMAS DE TRANSMISSÃO DO VÍRUS 

Não havendo ainda imunidade de grupo ou tratamento específico para a COVID-19 e face 

às novas variantes de SARS-CoV-2 é imperativo otimizar a aplicação das medidas de 

prevenção da transmissão, com cumprimento escrupuloso das medidas de distanciamento 

físico entre pessoas, do uso adequado de máscara e de limpeza e desinfeção de mãos e 

superfícies. Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se 

principalmente através de: a. Contacto direto- disseminação de gotículas respiratórias, 

produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou 

entrarem em contacto com a boca, nariz ou olhos das pessoas que estão próximas; b. 

Contacto indireto- contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com 

SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz, olhos ou através de inalação de aerossóis 
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contendo o vírus. Existem estudos que sugerem a acumulação de aerossóis 

potencialmente infetados em espaços fechados. Assim, a nova versão do Referencial 

apresenta as regras relativas à utilização de máscara em ambiente escolar: 

            

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

do 2.º ciclo do ensino básico, independentemente da idade, devem utilizar 

máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica;  

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

independentemente da idade, a utilização de máscara comunitária certificada 

ou máscara cirúrgica é fortemente recomendada, quando cumpridas as 

indicações da Direção Geral da Saúde contantes do Referencial;  

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

nomeadamente nas situações de perturbação do desenvolvimento ou do 

comportamento, insuficiência respiratória, imunossupressão, ou outras 

patologias, mediante avaliação caso-a-caso pelo médico assistente. 

 

2.5. QUAIS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

 

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

prevenção e controlo da transmissão do vírus.  

Para o ano letivo 2021/2022, recomenda-se a combinação das seguintes medidas 

específicas que devem ser adotadas por toda a comunidade escolar:   

a. Dever de permanência em casa perante quaisquer sinais e/ou sintomas de doença, 

de acordo com a Norma n.º 020/2020 da DGS, como:  

i. Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual;  

ii. Febre (temperatura corporal ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível;  

iii. Dispneia/dificuldade respiratória sem outra causa atribuível;  

iv. iv. Anosmia1, ageusia2 ou disgeusia3, de início súbito.  

 

b. Utilizar máscara, de acordo com a Orientação n.º 005/2021 da DGS:  
 

1 Perda completa do olfato.  
2 Falta completa de paladar.  
3 Distorção persistente do paladar.  

88 
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i. Qualquer pessoa com 10 ou mais anos de idade, em espaços interiores (ex: 

supermercado, farmácia, lojas ou estabelecimentos comerciais, transportes 

públicos) ou exteriores (ex: parques, jardins, ruas), deve  

utilizar máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica. Nos 

estabelecimentos de ensino esta medida aplica-se apenas a partir do 2.º ciclo do 

ensino básico, independentemente da idade dos alunos.  

ii. Nas crianças com idade entre 6 e 9 anos, e para todas as que frequentam o 1.º 

ciclo do ensino básico independentemente da idade, a utilização de máscara 

comunitária certificada ou máscara cirúrgica é fortemente recomendada, como 

medida adicional de proteção, em espaços interiores ou exteriores, desde que:  

a) As crianças tenham “treino no uso” e utilizem as máscaras de forma 

correta;   

b) Seja garantida a supervisão por um adulto.  

iii. Nas crianças com idade inferior a 5 anos a utilização de máscara não está 

recomendada.  

iv. Sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores, a utilização de máscara deve 

ser sempre adaptada à situação clínica, nomeadamente nas situações de 

perturbação do desenvolvimento ou do comportamento, insuficiência 

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

caso pelo médico assistente. 

    c) Manter o distanciamento físico recomendado entre pessoas, 

nomeadamente, implementando:   

i. o respeito pelas regras gerais de segurança e de distanciamento físico entre 

o pessoal docente e não docente e os alunos;  

ii. nas salas de aula, sempre que possível, um distanciamento físico entre os 

alunos e alunos/docentes de, pelo menos, 1 metro, com a maximização do 

espaço entre pessoas, sem comprometer o normal funcionamento das 

atividades letivas;  

iii. a separação de mesas;  

iv. iv. a definição de circuitos no recinto escolar;  

v. a segmentação dos espaços comuns para funcionamento em coortes (ex: 

recreio); 

vi. a alternância de horários de entrada, saída e mobilizações dos “grupos 

bolha”; 



Plano de Contingência COVID-19 – Agrupamento de Escolas de Azeitão 
_______________________________________________________________________________________________________________  

 

10 

 d) Lavar (utilizando água e sabão) ou desinfetar as mãos (utilizando produto 

biocida desinfetante do tipo 1, comprovadamente notificado à DGS);  

   e) Cumprir com a etiqueta respiratória;  

  f) Limpar e desinfetar adequadamente as superfícies e espaços (utilizando 

produtos biocidas desinfetantes do tipo 2 ou do tipo 4, conforme a superfície a 

desinfetar); 

  g) Assegurar uma boa ventilação dos espaços, preferencialmente com 

ventilação natural, através da abertura de portas ou janelas. Pode também ser 

utilizada ventilação mecânica de ar (sistema AVAC – Aquecimento, Ventilação e 

Ar Condicionado). Nestes casos deve ser garantida a limpeza e manutenção 

adequada, de acordo com as recomendações do fabricante, e a renovação do ar 

dos espaços fechados, por arejamento frequente e/ou pelos próprios sistemas 

de ventilação mecânica (quando esta funcionalidade esteja disponível)4;  

  h) Cancelar atividades realizadas em espaço fechado que não sejam 

fundamentais e privilegiar, sempre que possível, atividades ao ar livre;  

  i) Realizar testes laboratoriais para SARS-CoV-2 adaptados ao risco 

epidemiológico conforme a Norma n.º 019/2020 da DGS e o Plano de Promoção 

da Operacionalização da Estratégia de Testagem em Portugal SARS-CoV-2. 

Deverão ser implementados rastreios laboratoriais, de acordo com a avaliação 

de risco em cada momento, tendo em conta a evolução da situação 

epidemiológica, não só no que se refere ao contexto geográfico (concelhos com 

maior incidência), mas também em termos de cobertura vacinal (em função das 

coortes de idade/nível de ensino);  

j) Estabelecer uma comunicação empática de forma a promover o envolvimento 

de toda a comunidade escolar na adoção das medidas.  

l) Pessoas convidadas deverão previamente informar se estão ou não vacinados 

e, caso não estejam, deverão apresentar um teste rápido(24h) ou teste PCR 

(72h). 

m) Obrigatoriedade de registo da temperatura à entrada do estabelecimento 

de ensino (resolução do Conselho de Ministros de 29 de setembro de 2021). 

A evidência científica indica que a incidência de casos de infeção por SARS-CoV-2, e 

mesmo de surtos, em contexto escolar está correlacionada com a incidência da infeção na 

comunidade, designadamente através de contágios que ocorrem fora da escola. Por esse 
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motivo, o esclarecimento e o envolvimento de toda a comunidade escolar são essenciais 

para a prevenção da transmissão do vírus.  

 

3. GESTÃO DE CASO 

3.1. ATUAÇÃO PERANTE UM CASO CONFIRMADO DE COVID-19 DENTRO DO 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO  

 

Perante a identificação de um caso possível ou provável no estabelecimento de ensino, de 

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

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

a. ativar todos os procedimentos constantes no Plano de Contingência e contactar o 

ponto focal designado previamente pela Direção do estabelecimento de ensino.  

b. encaminhar o caso, acompanhado por um adulto, caso se trate de um menor de 

idade, para a área de isolamento, através de circuitos próprios, definidos 

previamente no Plano de Contingência, que deverão estar visualmente assinalados. 

Na área de isolamento deve constar o fluxograma de atuação perante um caso 

possível ou provável de COVID-19 em contexto escolar.  

c. contactar, caso se trate de um menor de idade, o encarregado de educação, de 

modo a informá-lo sobre o estado de saúde do menor e inquirir sobre possível 

contato com algum caso confirmado ou provável de COVID-19. O encarregado de 

educação deve dirigir-se ao estabelecimento de ensino em veículo próprio.  

d. contactar a Autoridade de Saúde territorialmente competente, cujos contactos 

telefónicos e endereço de e-mail devem estar atualizados e constar num 

documento visível na área de isolamento, bem como estar gravados no telemóvel 

do ponto focal e do Diretor do estabelecimento de ensino.   

e. Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um adulto, 

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

as indicações que lhe forem dadas. O Diretor ou o ponto focal do estabelecimento 

de ensino pode realizar o contacto telefónico, se tiver autorização prévia do 

encarregado de educação.   

f. Na sequência da triagem telefónica:  

  

i. Se o caso não for validado como possível ou provável de COVID-19 pela triagem 

telefónica (SNS 24 ou outras linhas), a pessoa segue o  
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procedimento normal da escola, de acordo com o quadro clínico apresentado. 

Terminam os procedimentos constantes do Plano de Contingência para COVID-19 

e não se aplica o restante “Fluxograma de atuação perante um caso possível ou 

provável de COVID-19 em contexto escolar”.  

  

ii. Se o caso for considerado validado como possível ou provável de COVID-19 

pela triagem telefónica (SNS 24 ou outras linhas) será enquadrado, de acordo 

com a sua gravidade, em uma das seguintes situações:  

o Vigilância clínica e isolamento no domicílio;  

o Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas a doentes com suspeita de Infeção 

Respiratória Aguda nos Cuidados de Saúde Primários (ADR-  

Comunidade, ADR-C); o Avaliação Clínica em áreas Dedicadas a doentes 

com suspeita de Infeção Respiratória Aguda nos Serviços de Urgência (ADR-SU) 

dos hospitais; 1313 

o Intervenção da Emergência Médica Pré-Hospitalar, através do Centro de 

Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM.  

  

Nota: A Autoridade de Saúde territorialmente competente deve ser informada da 

situação pelo Diretor ou pelo ponto focal do estabelecimento de ensino se o encarregado 

de educação contactou ou não o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito.  

 

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

territorialmente competente:  

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

ii. esclarece o caso possível ou provável, se for um adulto, ou o encarregado de 

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

aguarda confirmação laboratorial e sobre os procedimentos seguintes (no que 

for aplicável da Orientação n.º 010/2020 da DGS).  

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

de teste deve ser feita, se possível, em viatura própria, ou em viatura própria 

dos encarregados de educação, caso seja menor de idade. Se tal não for 

possível, deve ser utilizada uma viatura de transporte individual, não devendo 

recorrer-se a transporte público coletivo. Durante todo o percurso o caso 

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

máscara devidamente colocada e respeitar, sempre que possível, o 
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distanciamento físico entre pessoas não coabitantes sempre que forem a pé e, 

no carro, viajar em lugares diametralmente opostos, bem como assegurar 

arejamento adequado do veículo, abrindo as janelas. Após terminada a viagem 

todas as superfícies do carro devem ser limpas e desinfetadas;  

iii. procede à avaliação do risco, e informa sobre os procedimentos a adotar. 1414 

h. Caso a Autoridade de Saúde territorialmente competente considere necessário 

pode implementar medidas de prevenção proativas, enquanto se aguarda 

confirmação laboratorial, nomeadamente:  

i. determinar o isolamento profilático e rastreio de contactos diretos como, por 

exemplo, as pessoas que estiveram sentadas em proximidade na sala de aula ou no 

refeitório ou outros contactos próximos identificados;  

ii. determinar a monitorização dos sinais e sintomas do caso em isolamento 

profilático, avaliando e registando a temperatura corporal 2 vezes por dia 

(manhã e noite) e estando atento ao aparecimento de novos sintomas, ou 

agravamento dos mesmos, compatíveis com infeção por SARS-CoV-2, de acordo 

com a Norma n.º 004/2020 da DGS; se os sintomas se agravarem ou surgirem 

outros, deve contactar o SNS 24. Como auxiliar de monitorização dos sinais 

relativos à situação pulmonar, pode utilizar um oxímetro de dedo que permite 

medir a taxa de oxigenação do sangue, ou seja a percentagem de oxigénio na 

circulação sanguínea. Este exame (oximetria) é importante quando há suspeita 

de doenças que prejudicam ou interferem com o funcionamento dos pulmões, 

doenças cardíacas ou doenças neurológicas. Uma taxa de oxigenação do sangue 

baixa pode indicar a necessidade de fazer tratamento com oxigénio para 

correção adequada.  

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

Saúde territorialmente competente, procederá em conformidade realizando:  

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

ii. Rastreio de contactos;  

iii. Avaliação do Risco;  

iv. Comunicação das situações que requerem intervenção comunitária à Equipa de 

Gestão COVID-19 ou à Equipa de Gestão de surtos. 

  

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

informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o estabelecimento de educação e/ou 

ensino sobre as medidas individuais e coletivas a implementar:  
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         i.  Isolamento profilático no domicílio;  

ii. Vigilância clínica;  

15    iii. Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados 

pelo caso possível, provável ou confirmado, bem como da área de isolamento 

(Orientação n.º 014/2020 da DGS);  

   iv. Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso possível, provável ou 

confirmado em dois sacos de plástico, resistentes, com dois nós apertados, 

preferencialmente com um adesivo/atilho e colocação dos mesmos em contentores 

de resíduos coletivos (nunca em ecopontos);  

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

territorialmente competente, pode ser necessário aplicar medidas excecionais para 

contenção de surtos e casos.  

 

Figura 1. Fluxograma de atuação perante um caso possível ou provável de COVID-19 em 

contexto escolar 

 

3.2. ATUAÇÃO PERANTE UM CASO CONFIRMADO DE COVID-19 FORA DO 

ESTABELECIMENTO  

 

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

seguidos os seguintes passos:   

Perante a comunicação ao estabelecimento de ensino, de um caso confirmado de COVID-

19 de uma pessoa que tenha frequentado o estabelecimento, devem ser imediatamente 
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ativados todos os procedimentos constantes no Plano de Contingência e contactado o 

ponto focal designado previamente pela Direção do estabelecimento de ensino.  

  

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

contexto escolar  

 

4. RASTREIO DE CONTACTOS 

4.1. DEFINIÇÃO DE CONTACTO 

Um contacto é uma pessoa que esteve exposta a um caso confirmado de infeção por 

SARS-Cov-2/COVID-19, dentro do período de transmissibilidade/infecciosidade, ou a 

material biológico infetado com SARS-Cov-2. 

4.1.1.  PERÍODO DE TRANSMISSIBILIDADE/INFECCIOSIDADE 

   

a. Em casos sintomáticos: desde 48 horas antes da data de início de sintomas de COVID-

19, até ao dia em que é estabelecido o fim do isolamento do caso confirmado;    

   

b. Em casos assintomáticos: desde 48 horas antes da data que realiza o teste até ao dia 

em que é estabelecido o fim do isolamento do caso confirmado.   

   
- De acordo com a norma 015/2021 atualizada a 01.10.2021 os contactos de alto risco 

cumprem 10 dias de Isolamento em vez de 14 dias. Realizam 1º teste até ao 5º dia e o 2º 

teste obrigatoriamente, ao 10º dia após o último contacto com o caso confirmado. Estas 

determinações podem ser diferentes com base na investigação epidemiológica realizada 

pela Autoridade de Saúde territorialmente competente. 

  
Os vacinados há mais de 14 dias apenas fazem teste, não cumprem isolamento profilático.   

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):   

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
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4.2 IDENTIFICAÇÃO DOS CONTACTOS  

 

O inquérito epidemiológico e o rastreio de contactos (alunos, pessoal docente e não 

docente; coabitantes e pessoas em outros contextos que possam ser relevantes) devem 

ser iniciados nas 24 horas seguintes ao conhecimento da existência do caso, em 

concordância com a Norma n.º 015/2020 da DGS, independentemente da forma como se 

tomou conhecimento da existência do mesmo. 

  

4.3 CLASSIFICAÇÃO DOS CONTACTOS  

 

O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é dependente do grau de exposição, sendo os 

contactos classificados em exposição de alto risco e de baixo risco. Esta estratificação 

de risco é realizada pela Autoridade de Saúde territorialmente competente no decurso da 

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

 

4.4 IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS  

 

A Autoridade de Saúde territorialmente competente, após identificação e classificação do 

nível de risco dos contactos do caso de COVID-19, implementa um conjunto de medidas 

individuais e coletivas (Norma n.º 015/2020 da DGS), incluindo, o preenchimento 

mandatário de modelo para registo de casos e surtos, o qual é partilhado, 

periodicamente, com a Direção do estabelecimento de ensino. Por determinação da 

Autoridade de Saúde territorialmente competente, pode ser necessário aplicar medidas 

excecionais para contenção de surtos e casos.  

Aos contactos são aplicadas, em função do risco de virem a desenvolver infeção por SARS-

CoV-2/COVID-19, as seguintes medidas: 

a- Testes laboratoriais; 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
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b- Vigilância; 

c- Isolamento profilático. 

 

4.4.1 MEDIDAS INDIVIDUAIS A APLICAR AOS CONTACTOS  

Aos contactos com história de infeção pelo SARS-CoV-2/COVID-19 há menos de 180 dias, 

não se aplicam as medidas. 

Todos os contactos devem adotar as seguintes medidas durante 10-14 dias desde a data 

da última exposição: 

a- utilizar máscara cirúrgica, em qualquer circunstância, em espaços interiores e 

exteriores, nos termos da Orientação 011/2021da DGS; 

b- manter-se contactável; 

c- automonitorizar e registar diariamente sintomas compatíveis com COVID-19, bem 

como medir e registar a temperatura corporal, pelo menos uma vez por dia; 

d- contactar o SNS 24 se surgirem sinais e/ou sintomas compatíveis com COVID-19. 

 

A - CONTACTOS DE ALTO RISCO 
  

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

procedimentos de:  

a. isolamento profilático no domicílio ou noutro local definido pela Autoridade de 

Saúde territorialmente competente, até ao final do período de vigilância ativa 

(Despachos n.º 2836-A/2020 e/ou n.º 3103-A/2020);  

b. primeiro teste laboratorial molecular (TAAN) para SARS-CoV-2, realizado o mais 

precocemente possível e, idealmente, até ao 5º dia após a data da última 

exposição ao caso confirmado; 

c. segundo teste realizado ao 10º dia após a data da última exposição ao caso 

confirmado. 

d. Vigilância ativa na Plataforma Trace Covid durante o período de isolamento 

profilático definido.  

 O fim do isolamento profilático é estabelecido após a obtenção de um resultado 

negativo num teste laboratorial TAAN para SARS-CoV-2 ao 10ºdia após o contacto com o 

caso confirmado. Apenas, após confirmação de teste negativo pode regressar ao 

estabelecimento de ensino.   

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

iniciam-se os procedimentos relativos à “Abordagem do caso confirmado de COVID-19" do 

presente documento (capítulo 3.2) e das Normas n.º. 004/2020 e n.º 015/2020 da DGS.   

https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-23032020-pdf.aspx
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A Autoridade de Saúde territorialmente competente determina as medidas 

supramencionadas e informa todos os intervenientes dos procedimentos a adotar.  

  

B - CONTACTOS DE BAIXO RISCO 

  

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

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

      Teste laboratorial o mais precocemente possível e, idealmente, até ao 5º dia após a 

data da última exposição ao caso confirmado. 

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

b. limitar as interações com outras pessoas, reduzindo as suas deslocações ao 

indispensável, e evitar o contacto com pessoas com condições associadas a maior 

risco de desenvolvimento de COVID-19 grave. 

c. registar diariamente sinais e/ou sintomas compatíveis com COVID-19, que pode ser 

realizado através da funcionalidade de autoreporte, disponível no registo de Saúde 

Eletrónico ou no portal COVID-19(https://covid-19.min-saude.pt);  

d. Contactar o SNS 24 se surgirem sintomas compatíveis com COVID-19  

 ATENÇÃO:   

Em situação de cluster ou de surto todos os contactos (de alto e de baixo risco) devem 

realizar teste rápido de antigénio (TRAg) para SARS-CoV-2, nos termos da Norma n.º 

019/2020 da DGS, para rápida implementação de medidas de saúde pública, de acordo 

com a Norma n.º 015/2020 da DGS.  

 

4.4.2. MEDIDAS COLETIVAS A ADOTAR PELO ESTABELECIMENTO DE ENSINO  

A Autoridade de Saúde territorialmente competente pode determinar, além das medidas 

individuais a adotar pelos contactos, outras medidas coletivas a aplicar pelo 

estabelecimento de ensino:  

a. Encerramento de uma ou mais turmas;  

b. Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de ensino;  

c. Encerramento de todo o estabelecimento de ensino; 

 

Em prejuízo das alíneas anteriores, por determinação da Autoridade de Saúde 

territorialmente competente, pode ser necessário aplicar medidas excecionais para 

contenção de surtos e casos:   
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i. A intervenção em meio escolar para prevenção de casos e surtos deve verificar-se 

de forma proporcionada visando o reforço de medidas preventivas;  

ii. As medidas serão adotadas de forma faseada de acordo com a análise de risco 

efetuada pela Autoridade de Saúde territorialmente competente;  

iii. As medidas, nomeadamente as que impliquem suspensão da atividade letiva 

presencial, serão tomadas pelo período estritamente necessário à investigação 

e/ou ao isolamento de casos e de contactos de alto risco;  

iv. Os contactos de baixo risco e/ou os contactos de contactos cujos testes sejam 

negativos devem interromper o isolamento profilático, retomando a respetiva 

atividade letiva.  

 

5. GESTÃO DE CLUSTERS OU SURTOS  

 

Perante a existência de um cluster ou de um surto num estabelecimento de educação 

e/ou ensino, será necessário uma rápida atuação e aplicação de medidas individuais e 

coletivas pela Autoridade de Saúde territorialmente competente, conforme descrito no 

Capítulo 4.  Nestas situações, todos os contactos (de alto e baixo risco) devem realizar 

teste rápido de antigénio (TRAg) para SARS-CoV-2, nos termos da Norma n.º 019/2020 da 

DGS, para a rápida implementação de medidas de saúde pública.  

 

5.1. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS FACE A UM CLUSTER OU SURTO  

 

No Quadro 1 apresentam-se medidas a implementar mediante a magnitude da transmissão 

de SARS-CoV-2 na comunidade escolar. Contudo, a intervenção da Saúde Pública e 

respetivas medidas preventivas, que são recomendadas pela Autoridade de Saúde 

territorialmente competente, podem ocorrer de forma faseada, e devem decorrer de uma 

minuciosa avaliação de risco efetuada caso a caso. Estas medidas deverão ser adequadas 

à realidade local e considerar, entre outros fatores, a situação epidemiológica em que o 

estabelecimento de ensino se insere, as condições do mesmo, assim como a existência de 

recursos necessários para controlo da transmissão.  

   

Quadro 1. Medidas a implementar em contexto de cluster ou de surto de COVID-19  

CENÁRIOS  MEDIDAS CUMULATIVAS A IMPLEMENTAR  
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A  A Autoridade de Saúde territorialmente competente decidirá de acordo com a 

avaliação de risco quais as medidas de controlo a implementar, incluindo:  

• Isolamento dos casos;  

• Rastreio de contactos;  

• Isolamento profilático dos contactos de alto risco;  

• Realização de testes laboratoriais a todos os contactos.  

B  A Autoridade de Saúde territorialmente competente estuda a relação entre os 

casos e avalia as medidas adicionais em relação ao cenário A, incluindo:  

• Encerramento das turmas com casos confirmados, durante 14 dias 

desde a data de início de isolamento profilático de todos os contactos;  

• Encerramento de uma ou mais zonas da escola, durante 14 dias desde a 

data de início de isolamento profilático de todos os contactos.  

C A Autoridade de Saúde territorialmente competente estuda a relação entre 

os casos e avalia as medidas adicionais em relação ao cenário B, incluindo:  

 • Alargamento das medidas de isolamento a contactos de baixo risco.  

D A Autoridade de Saúde territorialmente competente, em articulação com a 

Autoridade de Saúde Regional e Nacional, pode considerar necessário 

escalonar as medidas e equacionar o encerramento temporário do 

estabelecimento de educação e/ou ensino em situações de elevado risco no 

estabelecimento de educação e/ou ensino, ou na comunidade. A sua 

reabertura deverá ocorrer quando a Autoridade de Saúde assim o determinar, 

com base na avaliação da situação epidemiológica e quando esta não 

representar risco para a comunidade. 

Por determinação de uma Autoridade de Saúde, pode ser necessário aplicar 

outras medidas excecionais para contenção de surtos e casos. 

 

6. COMUNICAÇÃO 

 

Após indicação da Autoridade de Saúde territorialmente competente, a Direção do 

estabelecimento de ensino informa todos os encarregados de educação e restante 

comunidade escolar da existência de um cluster ou de um surto, das medidas que 

foram tomadas e das que deverão ser adotadas. Esta comunicação deve ser detalhada, 

preservando a confidencialidade e anonimato dos envolvidos. 
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7. REGRESSO DO CASO CONFIRMADO AO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

 

Todas as pessoas que recuperaram de COVID-19, e que cumpriram os critérios de fim de 

isolamento determinados, devem manter o cumprimento das medidas de prevenção e 

controlo de infeção, de acordo com as recomendações da Autoridade de Saúde 

territorialmente competente.  

O fim das medidas de isolamento dos doentes sintomáticos deve ser realizado mediante 

declaração de alta do médico responsável pelo acompanhamento clínico, no seguimento 

do cumprimento dos seguintes critérios, sem necessidade de realização de teste 

laboratorial para a SARS-CoV-2 e de acordo com a gravidade dos sintomas:  

a. Assintomáticos ou com doença ligeira ou moderada: 10 dias desde o início dos 

sintomas ou teste positivo (assintomático), desde que apresente ausência completa da 

febre (sem recurso a medicação) e melhoria significativa dos sintomas durante 3 dias 

consecutivos;  

b. Doença grave ou crítica: 20 dias desde o início dos sintomas, desde que apresente 

ausência completa da febre (sem recurso a medicação) e melhoria significativa dos 

sintomas durante 3 dias consecutivos;  

c. Pessoas com imunodepressão, independentemente da gravidade da doença: 20 dias 

desde o início dos sintomas, desde que apresente ausência completa da febre (sem 

recurso a medicação) e melhoria significativa dos sintomas durante 3 dias consecutivos.  

 No regresso à escola é importante que a equipa educativa esteja atenta a possíveis 

alterações emocionais e sociais das crianças e dos jovens, como consequência do impacto 

dos períodos de confinamento. Posto isto, é essencial que se criem momentos e 

estratégias de diminuição da ansiedade e do stresse das crianças e dos jovens no regresso 

ao ensino presencial. Pede-se ao pessoal docente e não docente compreensão pois é 

natural que as crianças e jovens regressem com saudades, com muita vontade de 

comunicar e interagir com os pares e pessoal docente e não docente. Recomenda-se, 

neste sentido que ofereçam oportunidades de partilha e tempo útil para expressar estas 

emoções. Cabe à equipa educativa apoiar os alunos, articular com as famílias, podendo 

sinalizar situações que suscitem maior preocupação para os serviços de psicologia da 

escola ou para as entidades de saúde com quem articulem. 

 

8. IDENTIFICAÇÃO DOS EFEITOS QUE A INFEÇÃO POR SARS-COV-2 PODE CAUSAR NO 

SERVIÇO 
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A evolução da Pandemia é imprevisível, antevendo as entidades de saúde que possam ser 

afetadas parcelas significativas da população. Os casos de infeção podem conduzir a uma 

situação de elevado absentismo e, até mesmo, ao encerramento de um estabelecimento 

de ensino. Neste caso, dever-se-ão implementar medidas que visem garantir as atividades 

letivas. 

A. Atividades letivas 

• O regime presencial constitui o regime regra. A evolução da pandemia COVID 19 

pode conduzir a implementação de um regime misto e do não presencial, de 

acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020). 

B. Direção 

• Organizada em espelho de forma a garantir o seu normal funcionamento. 

• Em situação de procedimento concursal de contratação de não docentes, 

privilegiar a aplicação de métodos de seleção que não impliquem a presença 

dos candidatos. 

C. Serviços administrativos 

• Limite de duas pessoas em atendimento. 

• Atendimento com fins informativos é realizado, preferencialmente, por via 

telefónica ou através de e-mail. 

• Atendimento aos alunos, docentes e não docentes, realizado presencialmente 

de acordo com o limite atrás estabelecido. 

• Atendimento presencial aos demais utentes é efetuado com marcação prévia. 

• Recurso ao teletrabalho em situação devidamente fundamentada. 

D. Visitas de estudo/outras atividades no exterior da escola 

• A evidência tem demonstrado que eventos, onde muitas pessoas estão juntas 

num só local, podem potenciar a disseminação de doenças infeciosas. Assim, a 

realização das visitas de estudo deve ser ponderada, nomeadamente as que 

implicam a frequência de espaços fechados. 

• Assim, antes de prosseguir, restringir, modificar, adiar ou cancelar o evento 

deve ser realizada uma avaliação de risco de acordo com as orientações da 

Direção Geral de Saúde, em articulação com as autoridades de saúde locais. 

• Durante o evento e perante o aparecimento de sintomas (febre, tosse, eventual 

dificuldade respiratória, entre outros) o primeiro passo é ligar para o SNS24-808 

24 24 24. Simultaneamente, deve-se disponibilizar uma máscara a ser colocada 

pelo próprio, se possível e isolar o doente, igualmente se possível. 
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8.1. INTERVENÇÃO EM CASO POSSÍVEL DE INFEÇÃO POR SARS-COV-2 

 

EQUIPA OPERATIVA 

 

• COORDENAÇÃO/PONTO FOCAL: Maria Clara Félix (Diretora do agrupamento), 

Anabela Nápoles (Adjunta da Diretora) e Vítor Costa (Adjunto da Diretora) 

 

A Equipa Operativa terá como principal função fazer a articulação entre a escola e os 

Serviços de Saúde. Deve o docente realizar o contacto com a linha 24 (808 24 24 24) em 

caso de suspeita de pessoas infetadas, no caso de alunos, com a prévia autorização dos 

encarregados de educação; acionar o Plano de Contingência na presença de caso suspeito 

de infeção no respetivo estabelecimento de ensino. Comunicar à coordenação/ponto focal 

a ocorrência no seu estabelecimento. 

No Agrupamento de Escolas de Azeitão, a Equipa Operativa organiza-se do seguinte 

modo: 

 

EQUIPA OPERATIVA 

 

EB Básica de 

Azeitão 

SETORES EFETIVOS SUBSTITUTOS 

DOCENTES Anabela Nápoles Ana Morais Neves 

ASSISTENTES 

OPERACIONAIS 

Laurinda Teresa 

Silva 

Helga Alexandra 

Prata 

ASSISTENTES 

TÉCNICOS 
Madalena Range Dina Catarino 

 

 

EQUIPA 

OPERATIVA 

 

Pré-escolar e 

1º Ciclo 

ESCOLAS SETORES EFETIVOS SUBSTITUTOS 

EB Brejos 

do Clérigo 

DOCENTES Isabel Dias Carla Cachão 

ASSISTENTES 

OPERACIONAIS 

Mª dos Prazeres 

Anselmo 
Matilde Marques 

JI Casal de 

Bolinhos 

EDUCADORAS 
Ana Cristina 

Duarte 
Mª Regina Soares 

ASSITENTES 

OPERACIONAIS 
Isabel Marques Ana Hortense 

EB Vendas DOCENTES Susana Trinta Susana Caeiro 
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de Azeitão ASSISTENTES 

OPERACIONAIS 
Natividade Loupa Rosa Loureiro 

EB Vila 

Fresca 

DOCENTES Sandra Botão 
Mª Conceição 

Pinheiro 

ASSISTENTES 

OPERACIONAIS 
Hermínia Martins 

Maria Helena 

Alves 

EB Vila 

Nogueira 

DOCENTES Cândida Tourais Vanda Augusto 

ASSISTENTES 

OPERACIONAIS 
Paula Marques Isabel Gonçalves 

JI/Vendas 

de Azeitão 

EDUCADORAS Ana Isabel Russo Paula Cuco 

ASSISTENTES 

OPERACIONAIS 
Manuela Martins Mónica Fernandes 

EB da 

Brejoeira 

DOCENTES Leonor Duarte 
Maria Antónia 

Félix 

ASSISTENTES 

OPERACIONAIS 

Mª Dulce 

Seromenho 
Sandra Duarte 

JI da 

Brejoeira 

EDUCADORAS Rita Ferreira 
Diamantina 

Caeiro 

ASSISTENTES 

OPERACIONAIS 
Sara Monteiro Fernanda Brito 

 

 

FUNÇÕES ATRIBUÍDAS A CADA SETOR: 

 

a) COORDENAÇÃO/PONTO FOCAL 

• Divulgar o Plano de Contingência à Comunidade Educativa. 

• Articular com a autoridade de saúde/Unidade Saúde Pública (265 70 80 31). 

• Manter atualizada a informação sobre o COVID-19, de acordo com o disponibilizado 

pela DGS, autoridade de saúde local e meios de comunicação oficiais. 

• Garantir a normalidade das atividades letivas. 

• Contactar os Encarregados de Educação, nas situações que se considere necessário. 

• Implementar as medidas que a DGS e a Autoridade de Saúde aconselharem. 
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• Em situação de caso confirmado, colaborar com a autoridade de saúde local na 

identificação dos contactos próximos do caso confirmado e informar a comunidade 

educativa da sua existência. 

• Em situação de caso confirmado, providenciar a limpeza e desinfeção da área de 

isolamento, assim como das superfícies frequentemente manuseadas e mais 

utilizadas pelo caso, com maior probabilidade de estarem contaminadas. 

• 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).  

 

b) COORDENADORA DA EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE/EQUIPA PROMOTORA DE SAÚDE 

• Colaborar no cumprimento e na monitorização do plano na respetiva escola. 

• Manter contacto regular com a enfermeira de saúde escolar do agrupamento. 

• Atualizar, sempre que se justifique, o Plano de Contingência. 

 

c) EDUCADORES DE INFÂNCIA/ PROFESSORES TITULARES DE TURMA/ DIRETORES DE 

TURMA 

• Elaborar uma listagem atualizada dos contactos telefónicos e correio eletrónico de 

todos os encarregados de educação da sua turma/grupo. 

• Entregar, na Direção da Escola, uma listagem dos alunos com necessidades de saúde 

que possam ser considerados de risco. 

• Solicitar aos encarregados de educação o preenchimento de um documento sobre se 

autoriza a equipa operativa ou a coordenação/ponto focal a realizar o contacto 

telefónico para SNS 24 em situação de caso suspeito do seu educando. 

• Elaborar listagem com o endereço de correio eletrónico de cada aluno (após 

autorização do encarregado de educação). 

• Informar os encarregados de educação de que não podem encaminhar os seus 

educandos para a escola, caso estes apresentem sintomas da doença. 

• O diretor de turma deverá alertar os pais para que os seus educandos permaneçam, 

na escola, o tempo estritamente necessário para frequentar as atividades letivas. 

• Solicitar aos encarregados de educação o preenchimento de um documento, onde 

conste o nome das pessoas autorizadas a ir buscar o seu educando à escola. 

• Realizar sessões de sensibilização para o cumprimento de todas as medidas de 

prevenção da doença. 
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• Manter informados os docentes da equipa operativa e a Coordenação do Plano de 

Contingência sobre os casos de alunos ausentes por motivo de doença. 

• Manter os alunos informados sobre o Plano de Contingência. 
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d) SETOR DOCENTE 

• Este setor deve colaborar com a coordenação nas suas atribuições. 

• Chamar regularmente à atenção para a necessidade da higienização das mãos por 

parte dos alunos e respeitar a etiqueta respiratória. 

• Alertar os alunos para não partilharem materiais entre si. 

 

e) SETOR DOS ASSISTENTES OPERACIONAIS  

O responsável pelos assistentes operacionais em cada escola tem como principais 

funções: 

• avisar a Coordenação em caso suspeito; 

• gerir os recursos humanos do seu setor; 

• assegurar-se de que os Assistentes Operacionais cumprem as medidas de higiene 

definidas; 

• supervisionar a limpeza/desinfeção da sala de isolamento, após cada utilização. 

• supervisionar o acompanhamento dos alunos para a sala de isolamento, no caso do 

pré-escolar e 1º ciclo; 

• garantir o cumprimento das medidas de prevenção por parte dos alunos. 

 

f) SETOR DOS ASSISTENTES TÉCNICOS 

Principais funções da Chefe dos Serviços Administrativos: 

• avisar a Coordenação em caso suspeito; 

• gerir os recursos humanos do respetivo setor. 

 

 

8.2. ESTRATÉGIAS DE SUBSTITUIÇÃO DE PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE EM CASO 

DE ABSENTISMO POR DOENÇA OU NECESSIDADE DE ISOLAMENTO PROFILÁTICO  

 

a) Reorganização dos horários do pessoal docente e não docente; 

b) Substituição de acordo com os mecanismos legais em vigor, articulando com as 

entidades competentes para o efeito. 
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8.3. CÓDIGO DE CONDUTA 

 
As medidas de prevenção diária deverão ser reforçadas e continuar a ser implementadas 

por toda a comunidade educativa, dentro dos recintos, nomeadamente: 

• utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, alunos a partir do 2.º ciclo 

do ensino básico, e ainda encarregados de educação, fornecedores e outros 

elementos externos); 

• ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma SABA; 

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

menos, 20 segundos; 

• reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes 

e após o uso da casa de banho e sempre que necessário; 

• usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo 

depois de utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, de seguida; 

• tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para 

as mãos; 

• evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca; 

• evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, 

interruptores, etc. 

• Não partilhar objetos com ninguém. 

 

 

8.4. MEDIDAS GERAIS PREVENÇÃO E CONTROLO DO CORONAVÍRUS 

 
a) Percursos de circulação interna: este Plano de Contingência anexa as plantas dos 

estabelecimentos com o desenho dos percursos definidos para a comunidade 

educativa (ver anexos). Os percursos de circulação interna apresentados visam 

permitir uma melhor orientação espacial de crianças e adultos e, ao mesmo tempo, 

uma higienização mais eficaz do espaço e dos equipamentos. Na eventualidade de 

ocorrer um caso provável, a criança ou adulto será encaminhado para chegar e sair 

da área de isolamento de modo a percorrer o menor número de espaços interiores. 

b) Afixação de cartazes informativos da DGS nos diferentes espaços dos 

estabelecimentos (porta de todas as salas de aula, portaria, refeitório, bibliotecas, 

etc). 
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c) Afixação de junto dos lavatórios cartazes informativos da DGS com a demonstração 

da técnica de higienização das mãos e da etiqueta respiratória. 

d) O encarregado de educação deve manter atualizados os seus contactos, no sentido 

de assegurar o acompanhamento imediato do seu educando numa situação de 

emergência. 

e) Privilegiar a via digital ou telefónica no contacto com os encarregados de educação. 

Nos casos em que seja necessário reunir presencialmente, estas reuniões deverão 

ser, preferencialmente, individuais ou em pequenos grupos, mantendo as medidas 

de higiene e distanciamento. 

f) Privilegiar a via digital para todos os contactos com o Diretor de Turma e com os 

diferentes serviços do agrupamento. 

g) Pessoas externas ao processo educativo (p.ex.: fornecedores) só excecionalmente 

podem entrar no estabelecimento de educação e, sempre, de forma segura, com 

máscara, evitando o contacto com os alunos. 

h) Caso haja equipamentos de ar condicionado ou similares, estes nunca devem ser 

ligados em modo de recirculação do ar. 

i) Deve ser acautelada a disponibilização de solução antissética de base alcoólica 

(SABA) à entrada dos recintos. 

 

8.5. MEDIDAS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESINFEÇÃO 

 
a) Colocação e manutenção de Kit de prevenção nos seguintes espaços: 

 

ESPAÇOS KIT DE PREVENÇÃO 

Salas de isolamentos 

Máscaras protetoras, luvas descartáveis, 

toalhetes de papel, solução antisséptica de 

base alcoólica/álcool, 2 termómetros, 

contentor de resíduos com abertura não 

manual e saco de plástico (com espessura de 50 

ou 70 micra). 

Kit com água e alguns alimentos não 

perecíveis. 

Gabinete de Educação Física 

(Escola Básica de Azeitão) 

Máscaras protetoras, termómetro, solução 

antisséptica de base alcoólica/álcool. 

Bufete/Refeitório Máscaras protetoras, luvas descartáveis, 
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toalhetes de papel, solução antisséptica de 

base alcoólica/álcool. 

Blocos - mesa do assistente 

operacional 

(Escola Básica de Azeitão) 

Máscaras protetoras, solução antisséptica de 

base alcoólica/álcool 

Salas de aula 

Máscaras protetoras (pré-escolar e 1º ciclo), 

toalhetes de papel, solução antisséptica de 

base alcoólica/álcool. 

 

b) A desinfeção de uma determinada área ou equipamento implica a utilização de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) que proteja o assistente operacional, 

quer dos produtos utilizados, quer de eventual contaminação existente na área onde 

irá operar, e que evite, ainda, que este traga agentes contaminadores do exterior 

para a área da desinfeção. 

c) O assistente operacional deve entrar nos locais a limpar já totalmente equipado com 

o EPI. Deve, ainda, fazer-se acompanhar do material de limpeza e de sacos para a 

recolha de resíduos. 

d) No pré-escolar, ao entrar na “área suja”, deve abrir janelas e arejar a área, sempre 

que possível. 

e) Começar a limpar de alto para baixo e das zonas mais distantes da porta de entrada 

para a porta de entrada/saída. 

f) Ter um cuidado especial na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores; 

maçanetas das portas; torneiras; corrimãos; mesas; cadeiras; teclados de 

computadores; telefones e outros) e áreas mais frequentadas.  

g) À medida que vai limpando, deposita os materiais descartáveis em sacos apropriados 

(de cor diferente dos habituais, ou devidamente identificados), tendo o cuidado de 

não contaminar o exterior do saco. 

h) No final da limpeza, espera para ter o espaço totalmente arejado e só depois fecha 

as janelas. 

i) Limpa os frascos e produtos de limpeza antes de sair. 

j) Limpa as luvas e calçado por fora sem os retirar. 

k) Coloca o saco sujo dentro de outro limpo e fecha o saco. 

l) Sai da área e fecha a porta, sempre que possível. 
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m) Terminadas as limpezas, coloca os EPI reutilizáveis, em embalagem própria 

hermeticamente fechada, para os transportar até à zona de desinfeção/lavagem do 

material e os EPI descartáveis, nos sacos de resíduos. 

n) Os sacos de resíduos devem ser colocados no contentor (“caixote do lixo”) dos 

resíduos indiferenciados. Estes resíduos não devem, em caso algum, ser colocados no 

contentor de recolha seletiva, nem depositados no ecoponto. 

o) Os sacos de resíduos nunca são deixados em espaços públicos, ou zonas onde possam 

ser mexidos. 

p) A desinfeção dos espaços e superfícies deve ser efetuada, no mínimo, com 

frequência diária e sempre que se mostrar necessário. As frequências de referência 

são: 

▪ Casas de banho – duas vezes de manhã, duas vezes à tarde e depois de cada 

utilização; 

▪ Zonas e objetos de uso comum – corrimão, maçanetas das portas, interruptores, 

zonas de contacto frequente – pelo menos, duas vezes de manhã e duas vezes à 

tarde; 

▪ Salas de atividades – no final de cada utilização; 

▪ Sala de isolamento – uma vez por dia (se não for utilizada); 

▪ Refeitórios – logo após a utilização de um grupo e antes de outro entrar na área. 

q) Lavar primeiro as superfícies com água e detergente e, em seguida, espalhar 

uniformemente a solução de hipoclorito de sódio nas superfícies. 

r) Deixar atuar o desinfetante nas superfícies durante, pelo menos, 10 minutos, sempre 

que possível. 

s) Enxaguar as superfícies só com água. 

t) Deixar secar ao ar, sempre que possível. 

u) Em cada espaço é registada, num mapa, a hora em que se efetua a sua higienização. 

 

8.6. SALA DE ISOLAMENTO 

 
Tendo em conta as recomendações da Direção Geral de Saúde e as especificidades de 

cada um dos estabelecimentos de ensino do agrupamento, os espaços a utilizar para o 

isolamento dos alunos e profissionais serão os seguintes: 

 

ESTABELECIMENTO ESPAÇOS PARA ISOLAMENTO 

EB de Azeitão Bloco A - sala de atendimento aos Encarregados de 
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Educação.  

EB/JI da Brejoeira 
Gabinete do Apoio/Gabinete das educadoras 

(respetivamente). 

EB Brejos do Clérigo Sala de apoio ao recreio. 

JI Casal de Bolinhos Sala contígua ao Centro de Recursos. 

EB/JI Vendas de Azeitão Sala de Professores (edifício do Jardim de Infância). 

EB Vila Fresca de Azeitão Sala de Professores. 

EB Vila Nogueira de 

Azeitão 
Espaço contíguo à sala 3. 
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9. PROCEDIMENTOS NUM CASO POSSÍVEL E NUM CASO PROVÁVEL  

O docente da equipa operativa deverá ser informado sempre que um aluno ou 

trabalhador apresente critérios compatíveis com a definição de caso possível e caso 

provável. O mesmo deve dar conhecimento à coordenação /ponto focal do plano. 

 

 

                                              ALUNO-CASO  

                              EM CONTEXTO DE SALA DE AULA 

 

1. O docente/assistente operacional ao identificar um aluno que apresenta critérios 

compatíveis com a definição de caso possível e caso provável ou com sinais e 

sintomas de COVID-19, depois de higienizar as suas mãos, deve proceder do 

seguinte modo: 

- assegurar que o aluno higieniza as suas mãos; 

- colocar uma máscara na criança/aluno (pré-escolar e 1º ciclo) ou pedir ao aluno 

para se deslocar com a máscara (2º e 3º ciclos). 

2. No pré-escolar, o assistente operacional acompanha a criança para a sala de 

isolamento. 

No 1º ciclo, o docente acompanha a criança para a sala de isolamento. 

Nos 2º e 3º ciclos, o docente chama um assistente operacional para acompanhar o 

aluno para a sala de isolamento; 

3. Os restantes alunos da turma, acompanhados pelo docente/assistente operacional, 

procedem à higienização das mãos; 

4. O assistente operacional desinfeta a mesa do aluno e promove o arejamento da 

sala;  

5. Na sala de isolamento, o assistente operacional mede a temperatura e dá 

conhecimento à coordenação (nos 2º e 3ºciclos) ou a um dos docentes da equipa 

operativa (no pré-escolar e 1ºciclo).  

6.  Caso se trate de um menor de idade, é contactado de imediato o encarregado de 

educação, de modo a informá-lo sobre o estado de saúde do menor. O encarregado 

de educação deve dirigir-se ao estabelecimento de educação ou ensino, 

preferencialmente em veículo próprio. 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. A coordenação/ponto 
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focal ou o docente da equipa operativa do estabelecimento de educação ou ensino 

pode realizar o contacto telefónico se tiver autorização prévia do encarregado de 

educação. 

 

No final de cada utilização da sala de isolamento, um assistente operacional deve 

providenciar a limpeza /desinfeção da mesma. 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 colocados 

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

ecopontos). 

 

 

                                                ALUNO – CASO 

                           FORA DO CONTEXTO DE SALA DE AULA 

 

1. O aluno dirige-se ao assistente operacional que se encontre mais próximo; 

2. O assistente operacional averigua se o aluno apresenta sintomas; em caso de suspeita 

de infeção, o aluno é encaminhado de imediato para a sala de isolamento; 

3. Na sala de isolamento, o assistente operacional, depois de garantir a higienização das 

mãos, coloca a máscara na criança/aluno (pré-escolar e 1ºciclo) ou para se deslocar 

com a máscara (2º e 3º ciclos). 

4. O assistente operacional mede a temperatura e dá conhecimento à coordenação (nos 

2º e 3ºciclos) ou a um dos docentes da equipa operativa (no pré-escolar e 1ºciclo).  

5.  Caso se trate de um menor de idade, é contactado de imediato o encarregado de 

educação, de modo a informá-lo sobre o estado de saúde do menor. O encarregado de 

educação deve dirigir-se ao estabelecimento de educação ou ensino, 

preferencialmente em veículo próprio. 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. A coordenação/ponto focal 

ou o docente da equipa operativa do estabelecimento de educação ou ensino pode 

realizar o contacto telefónico se tiver autorização prévia do encarregado de 

educação. 

No final de cada utilização da sala de isolamento, um assistente operacional deve 

providenciar a limpeza /desinfeção da mesma. Os resíduos produzidos pelo caso 

suspeito devem ser acondicionados em dois sacos de plástico, resistentes, com dois 
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                                      ADULTOS – CASO                      

 

1. Tomada de consciência dos sintomas.  

Autocoloca a máscara. 

2. Dirige-se para a sala de isolamento. 

3. Mede a temperatura. 

4. Liga para a linha saúde 24 (808242424) e segue as orientações recebidas. 

5. Caso seja aconselhado, ausenta-se da escola, comunicando à coordenação. 

NOTA: É de suma importância que a tomada de consciência seja feita em casa para 

evitar o contacto com a restante comunidade educativa. 

No final de cada utilização da sala de isolamento, um assistente operacional deve 

providenciar a limpeza /desinfeção da mesma. 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 colocados em 

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

ecopontos). 

 

 

Na sequência da triagem telefónica: 

• Se o caso não for considerado caso possível e caso provável de COVID-19 pela 

triagem telefónica (SNS 24 ou outras linhas), a pessoa segue o procedimento normal 

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

constantes no Plano de Contingência para COVID-19 e não se aplica o restante 

“Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto 

escolar”. 

• Se o caso for considerado caso possível ou caso provável 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. 

nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e devem ser colocados em 

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

ecopontos). 
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• Nota: Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24 ou outras linhas criadas 

para o efeito, a Autoridade de Saúde Local deve ser informada da situação pelo 

diretor ou ponto focal do estabelecimento de educação ou ensino. 

  

• Caso exista um caso possível ou caso provável de COVID-19 triado pela SNS 24 ou 

outras linhas de triagem telefónica, é contactada de imediato a Autoridade de Saúde 

Local/Unidade de Saúde Pública Local, cujos contactos telefónicos devem constar 

num documento visível na área de isolamento, e estar gravados no telemóvel do 

ponto focal e do diretor do estabelecimento de educação ou ensino. 

 

• A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de 

teste deve ser feita em viatura própria, ou em viatura própria dos encarregados de 

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

viatura de transporte individual, não devendo recorrer-se a transporte público 

coletivo. Durante todo o percurso o caso possível ou caso provável e o(s) respetivo(s) 

acompanhante(s) devem manter a máscara devidamente colocada. 

 

10. PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO CONFIRMADO 

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; 

Na situação de caso confirmado:  

A escola deve:  

- providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da sala de isolamento; 

- reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 

manuseadas e mais utilizadas pelo doente validado, 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); 
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a. ATUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO PERANTE UM 

CASO CONFIRMADO DE COVID-19 FORA DO ESTABELECIMENTO 

 

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação ou 

ensino, devem ser seguidos os seguintes passos:  

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

confirmado de COVID-19 de uma pessoa que tenha frequentado o estabelecimento, devem 

ser imediatamente ativados todos os procedimentos constantes no Plano de Contingência e 

ser contactado o ponto focal designado previamente pela Direção do estabelecimento de 

educação ou ensino. 

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

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

situação.  

 

 

11. PROCEDIMENTOS DE VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS 

Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta OU NÃO sintomas no momento, 

mas que teve ou pode ter tido contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19.  

O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é dependente do nível de exposição, sendo 

os contactos classificados, de acordo com esse nível, em exposição de alto 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. 

 

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

procedimentos de: 

▪ Isolamento profilático no domicílio ou noutro local definido pela Autoridade de 

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

n.º 3103-A/2020); 

▪ Teste laboratorial para deteção de SARS-CoV-2; 

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

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. 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
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Se o resultado do teste molecular for positivo, considera-se como caso confirmado e 

iniciam-se os procedimentos relativos à “Abordagem do caso confirmado de COVID-19" e 

da Norma nº. 004/2020 da DGS e os procedimentos de “Rastreio de contactos” do presente 

documento (capítulo 4) e da Norma n.º 015/2020 da DGS. 

A Autoridade de Saúde Local determina as medidas supramencionadas e informa 

todos os intervenientes dos procedimentos a adotar. 

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

procedimentos de: 

▪ Vigilância passiva, com monitorização de sintomatologia pelos 

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

14 dias desde a data da última exposição e realização de teste. 

 

  

https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
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12. MEDIDAS COLETIVAS A ADOTAR PELO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

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

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

em obediência do Princípio da Proporcionalidade: 

• Encerramento de uma ou mais turmas;  

• Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação ou ensino; 

• Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino*. 

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

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

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

tomada de decisão as Autoridades de Saúde Regional e Nacional.  

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

medidas. 

 

13. LISTA DE CONTACTOS ÚTEIS 

 

• SNS 24: 808 24 24 24 (número a ligar prioritariamente para os casos suspeitos) 

• Unidade de Saúde Pública: 265708030/31 (usp.arrabida@arslvt.min-saude.pt). 

• PONTO FOCAL - 962 129 786 (Anabela Nápoles). 

• Diretora do AE Azeitão, Maria Clara Félix. 

• Subdiretora, Gisélia Piteira. 

• Adjunto da Diretora, Vítor Costa. 

• e-mail - aveazeitao@gmail.com. 

• Escola Básica de Azeitão (escola sede): 212 197 170 / 962 129 786. 

• Escola Básica da Brejoeira: 925 001 931. 

• Escola Básica de Brejos do Clérigo: 962 129 788. 

• Jardim de Infância de Casal Bolinhos: 962 129 733. 

• Escola Básica Vendas de Azeitão: 962 129 738. 

• Jardim de Infância de Vendas de Azeitão: 962 129 787. 

• Escola Básica Vila Fresca de Azeitão: 962 129 736. 

• Escola Básica Vila Nogueira de Azeitão: 962 129 789. 

  

mailto:usp.arrabida@arslvt.min-saude.pt
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FONTES: 

 

• DGS: Orientação Nº006/2020 de 26/2/2020; 

• DGS: Orientação nº005/2020 de 27/2/2020; 

• DGS: INFORMAÇÃO nº 006/2020 de 28/02/2020; 

• DGS: Norma nº 020/2020 de 09/11/2020 

• Plano de contingência para a gripe A do Agrupamento de Escolas de Azeitão; 

• Despacho nº 28 36 A, de 02/03/2020 designado por plano de contingência; 

• DGEstE e DGS: Orientações ano letivo 2020/2021; 

• Referencial escolas: controlo da transmissão de COVID-19 em contexto escolar. 

 

 

 

 



Setembro 2021 

14. ANEXOS - PERCURSOS DE CIRCULAÇÃO INTERNA 

 

M. João 
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M. João 
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Jardim de Infância de Casal de Bolinhos 
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Jardim de Infância de Vendas de Azeitão 
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Escola Básica de Vendas de Azeitão 
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Escola Básica de Vila Nogueira de Azeitão 
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Escola Básica de Brejos do Clérigo 
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Escola Básica de Vila Fresca de Azeitão 
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Escola Básica de Azeitão 
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