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CAPÍTULO I – SARS - COV-2 (COVID 19)
1.1 Enquadramento
“A COVID-19 é o nome oficial, atribuído pela Organização Mundial da Saúde, à doença
provocada por um 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.”
Sistema Nacional de Saúde

De acordo com a informação disponibilizada pela Direção Geral de Saúde (DGS), o
Agrupamento de Escolas de Carnaxide - Portela atualizou o Plano de Contingência de acordo
com o Referencial para as Escolas de Controlo da transmissão de Covid-19 em contexto
escolar para prevenir a propagação da COVID-19, de modo a minimizar os seus efeitos e a
permitir o normal funcionamento das atividades letivas.
O grau de risco encontra-se em constante avaliação pelas entidades competentes na área
da saúde e será proporcionalmente ajustado. Serão adotadas um conjunto de medidas de
prevenção e contenção que permitirão enfrentar, de modo adequado, as possíveis
consequências de uma propagação de contágio, em estreita articulação com as famílias e o
Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Ocidental e Oeiras.
Este Plano não prevê ações de tratamento médico das pessoas que venham a ficar infetadas
com o vírus.
O Plano de Contingência do agrupamento é adaptado à sua realidade e em concordância
com as orientações da DGS.
Este Plano pode ser atualizado a qualquer momento, tendo em conta a evolução do quadro
epidemiológico da COVID-19.
As situações não previstas neste Plano devem ser avaliadas caso a caso.
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1.2 O que é o Corona Vírus Covid-19
A COVID-19 é uma doença causada pela infeção do novo Coronavirus (SARS- CoV). A doença
manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios nomeadamente, febre, tosse e
dificuldade respiratória, podendo também existir outros sintomas entre os quais odinofagia
(dor de garganta), dores musculares generalizadas, perda transitória do paladar ou do olfato,
diarreia, dor no peito e dor de cabeça, entre outros. A pessoa infetada pode não apresentar
sintomas (assintomática).

1.3 Transmissão da Infeção
Com base na evidência científica atual, este vírus pode transmitir-se principalmente:
Contacto direto: Por partículas/gotículas respiratórias quando uma pessoa infetada tosse,
espirra ou fala que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão
próximas
Contacto indireto: Pelo contacto direto com secreções infeciosas, contacto das mãos com
uma superfície ou objeto contaminado com SARS-CoV-2 e em seguida, com a boca, nariz ou
olhos.
Esta infeção pode ainda transmitir-se por aerossóis potencialmente infetados em espaços
fechados.

1.4 Período de incubação
Atualmente estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido desde a
exposição ao vírus até ao aparecimento de sintomas) seja entre 1 e 14 dias.
A transmissão de Sars-Cov-2 pode ocorrer cerca de dois dias antes da manifestação de
sintomas.
Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14
dias desde a data da última exposição a caso confirmado.

1.5 Principais sintomas
Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo:
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Febre;



Tosse;



Falta de ar (dificuldade respiratória);



Dor de garganta;



Dores musculares generalizadas;



Perda transitória do paladar ou do olfato;



Diarreia;



Dor no peito;



Dor de cabeça;



Cansaço;



Vómitos.

CAPÍTULO II – PLANO DE CONTINGÊNCIA |Procedimentos Gerais|
2.1 Equipa operativa
A Coordenação do Equipa Operativa será aquela que fará a articulação entre os
estabelecimentos de ensino do agrupamento e os serviços de saúde.
A Coordenação desta equipa será assumida pela Direção na pessoa da sua Diretora.

Coordenadora Prof.ª Teresa Silva
Suplente Prof.ª Adelaide Matos
Coordenadores
dos Diretores de
Turma e
Titulares de
turma

Coordenadora
Técnica

Diretores de
Turma e Titulares
de Turma

Assistentes
Técnicas

Operacionais

Serviços
Administrativos

Higiene, Limpeza
e Manutenção

Alunos
Pais

Coordenadora
das Assistentes
Operacionais

Assistentes

Coordenadora
do PES

Adjuntas

Serviços de Saúde

Interlocutoras

Enfermeira da
Saúde Escolar

Docentes

Tabela 1 - Equipa operativa
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2.2 Responsabilidades
A Diretora como responsável pela implementação e coordenação do plano de contingência
tem por funções diretas:
•

A garantia da normalidade, na medida do possível, das atividades letivas;

•

Divulgar o plano de contingência à comunidade educativa;

•

A implementação das medidas emanadas pela DGS;

•

Assegurar a substituição de funcionários nos setores considerados prioritários, e a sua
eventual deslocação entre as escolas do agrupamento;

•

Ordenar o isolamento de alunos, turma, pessoal docente e não docente, isolamento
de salas, zonas da escola ou encerramento do estabelecimento de educação, de
acordo com as recomendações da Autoridade de Saúde Local.

Os Coordenadores dos Diretores de Turma (Pedro Silva) e dos Titulares de Turma
(Cláudia Melo) são responsáveis por orientar os Diretores de Turma e os Titulares de Turma na
execução deste plano.
As Adjuntas (Ana Fonseca) e (Carla Martins) coordenam os serviços de apoio à docência,
articulam com as interlocutoras dos estabelecimentos e apoiam a coordenadora na execução
do Plano de Contingência.
A Coordenadora da Educação para a Saúde e Ponto Focal do Agrupamento de Escolas de
Carnaxide-Portela (Patrícia Almeida) monitoriza o cumprimento do plano e mantém contacto
com a Enfermeira da Saúde Escolar, Rosa Franco e como ACES Lisboa Ocidental Oeiras,
Autoridade de Saúde Local/ Unidade de Saúde Pública Local.
A Coordenadora Técnica (Rosário Morais) identifica as atividades prioritárias no seu setor e
organiza o serviço em conformidade. Monitoriza as faltas ao serviço dos funcionários docentes
e não docentes e mantém a Coordenadora da Equipa Operativa informada do número de
faltas por motivo de contágio.
A Coordenadora das Assistentes Operacionais (Maria José Ribeiro, Suplente: Anabela
Teixeira) é responsável pelo serviço de apoio à docência e assegura que os funcionários
cumprem as medidas de higiene definidas no plano, bem como o acompanhamento dos alunos
à sala de isolamento. É responsável pelos materiais, mantém os stocks dos produtos de
higiene em quantidade suficiente para fazer face às novas exigências e mantém informada a
Coordenadora Técnica.
As Interlocutoras dos Estabelecimentos de Ensino do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo (Tatiana
Ferreira e Ana Barbosa) são responsáveis pela aplicação do Plano de Contingência em cada
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uma

das

escolas,

como

representantes

diretas

da

Direção.

Recolhem

em

cada

estabelecimento os dados sobre o evoluir da situação e comunicam à Coordenadora.
Os Titulares de Turma e os Diretores de Turma são responsáveis por atualizar os contactos
dos encarregados de educação, estabelecer uma estreita articulação com pais e/ou
encarregados de educação, no sentido de esclarecer qualquer procedimento e medidas a
adotar perante a identificação de casos suspeitos e/ou confirmados e manter a Coordenadora
do Plano de Contingência informada sobre os casos de alunos ausentes por motivo de doença.

2.3 Medidas de isolamento
Sala de Isolamento e circuito até à mesma
Na escola sede, a sala de isolamento é o posto médico. A escolha desta sala justifica-se
pelo facto de se encontrar perto da saída da escola, e existir um telefone e casa de banho de
uso restrito na proximidade, minimizando-se o contacto possível com a restante comunidade
escolar.
Na escola EB Amélia Vieira Luís (AVL), a sala de isolamento será a sala de alunos no bloco B
e no Jardim de Infância (JI) Tomás Ribeiro a sala de isolamento será a sala das Assistentes
Operacionais.
As salas de isolamento serão usadas apenas para esse fim. Serão limpas e arejadas
regularmente e após a sua utilização por eventuais pessoas doentes.
A Assistente Operacional que acompanha e presta assistência ao elemento da comunidade
educativa com sintomas deve colocar, momentos antes de se iniciar esta atuação, uma outra
máscara cirúrgica e luvas descartáveis, para além do cumprimento das precauções básicas de
controlo de infeção quanto à higiene das mãos, após contacto com o doente.

2.4 Medidas de Prevenção
As medidas de prevenção têm como objetivo dotar a comunidade educativa de
comportamentos que sejam preventivos. Neste sentido destacam-se as seguintes medidas:

- Distanciamento entre pessoas;
- Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos e etiqueta respiratória;
- Utilização de Equipamentos de Proteção Individual – Máscaras;
- Higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos espaços;
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- Auto monotorização de sintomas, não se deslocando para a escola pessoas com
sintomas sugestivos de Covid-19.

CAPÍTULO III – PLANOS DE CONTINGÊNCIA
3.1 Pré-Escolar
JI Tomás Ribeiro e EB Amélia Vieira Luís

3.1.1 Informação à Comunidade Escolar
-

Afixar cartazes informativos da DGS em vários locais de todos os estabelecimentos de
ensino. Este procedimento será repetido sempre que sejam publicadas novas
informações.

-

As educadoras irão informar e sensibilizar os alunos e encarregados de educação para
os cuidados e medidas de higiene pessoal.

-

O pessoal não docente será devidamente esclarecido sobre os procedimentos a
manter.

-

Será enviado o Plano de Contingência, por email, a todos os trabalhadores (docentes
e não docentes do agrupamento).

-

Será disponibilizado um espaço para colocação de informações na página da escola.

3.1.2 Medidas de Higiene e Segurança no Ambiente Escolar
-

Disponibilização de desinfetante (solução alcoólica) nos seguintes locais: Na entrada
do recinto escolar, em cada sala, sala das educadoras, ginásio, refeitório, casas de
banho, sala dos assistentes operacionais e sala de isolamento;

-

Arejar as salas de aula e todos os locais fechados nos quais existam aberturas para o
exterior;

-

Limpeza de superfícies em ambiente escolar reforçando a higienização frequente dos
materiais pedagógicos e equipamentos utilizados pelos alunos várias vezes ao dia;

-

Esvaziar os caixotes de lixo das salas à hora de almoço e ao final do dia;

-

Desinfetar as maçanetas das portas e dos corrimãos a meio da manhã e a meio da
tarde;

-

Limpeza e desinfeção das casas de banho após todos os intervalos;
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-

Efetuar a limpeza e desinfeção da sala de isolamento após cada caso (com registo em
impresso próprio colocado para o efeito na sala);

-

Desinfeção de ratos e de teclados, na primeira utilização do dia e sempre que mude
de utilizador. O mesmo se aplica aos telefones;

-

Registo, em documento próprio, das horas de desinfeção verificadas (monitorização);

-

No final do dia os assistentes operacionais deverão repor o stock dos materiais de
limpeza e higienização.

-

Criação de espaços Sujos e Espaços Limpos;

-

Foram estabelecidos circuitos de entrada e saída na escola bem como de acesso às
salas;

-

Pessoas externas à comunidade escolar só devem entrar no JI quando for
imprescindível, utilizando máscara e evitando o contacto com as crianças e pessoal
docente.

3.1.3 Medidas de Higiene Pessoal
-

Sensibilizar as crianças para o distanciamento social;

-

Utilização de equipamentos de proteção individual (bata impermeável descartável,
luvas resistentes e máscara) apenas para os funcionários que higienizam as áreas de
alimentação e casas de banho);

-

Utilização de máscara para todos os adultos;

-

Evitar tocar com as mãos nos olhos, nariz e boca;

-

Tapar o nariz e a boca com o braço quando tosse ou espirra. E usar lenços de papel
que deverão ser colocados no lixo após uma utilização;

-

Lavagem frequente das mãos com água e sabão monitorizadas pelas educadoras no
início das atividades, na ida à casa de banho e antes e depois das refeições;

-

É desaconselhada a partilha de material escolar, brinquedos, comida e outros objetos
pessoais.

3.1.4 Organização do Espaço
-

As crianças e o pessoal docente e não docente devem ser organizados em salas ou
outros espaços, de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes;

-

Privilegiar as atividades que decorram no exterior (pátios, logradouros, jardins), em
regime rotativo dos grupos;

-

Deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em
mesas, sem comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas;
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-

Estão definidos circuitos de circulação interna de entrada e saída, bem como de
acesso às salas, casas de banho e refeitório;

-

As crianças, as educadoras e as assistentes operacionais devem trocar o calçado que
levam de casa por outro apenas a utilizar no JI. Este calçado extra fica no JI e é
higienizado diariamente, após a saída da criança. Os profissionais deverão cumprir a
mesma orientação;

-

Garantir a existência de material individual necessário para cada atividade;

-

Remover, das salas, os acessórios não essenciais à prática das atividades pedagógicas,
reforçando a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem;

-

As crianças não devem levar de casa brinquedos ou outros objetos não necessários;

-

Deve-se evitar concentrações nas idas à casa de banho;

-

Sempre que possível, deve manter-se as janelas e/ou portas das salas abertas, de
modo a permitir uma melhor circulação do ar.

3.1.5 Organização dos Horários
-

Não deve, a criança, permanecer no estabelecimento de educação por período
superior ao estritamente necessário;

-

Na organização da rotina diária, procurar desfasar os momentos de permanência dos
diferentes grupos de crianças no recreio. Os equipamentos devem ser higienizados
após a utilização de cada grupo;

-

Os intervalos serão desfasados;

-

Em ambiente escolar, a extensão dos horários, no âmbito das Atividades de Animação
e Apoio às Famílias (AAAF), deverá seguir as presentes orientações e as orientações
do respetivo plano de contingência.

3.1.6 Práticas Pedagógicas
-

Criar uma nova rotina pedagógica, tendo em conta as orientações da DGS, em
articulação com os fundamentos e princípios da pedagogia para a infância;

-

Estar atento ao bem-estar das crianças e responder às necessidades emocionais,
físicas e cognitivas das mesmas, uma vez que o desenvolvimento e a aprendizagem
são indissociáveis;

-

Conversar com as crianças acerca das alterações das suas rotinas e ouvir as suas
opiniões e sugestões;

-

Realizar o registo das novas regras de segurança e, com as crianças, elaborar
cartazes, panfletos, etc., afixando-os em local visível do JI e/ou da sua sala;
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-

Planear atividades e projetos, escutando as crianças sobre como os podem
desenvolver, tendo em conta o contexto atual;

-

Desenvolver

as

atividades,

preferencialmente,

em

pequenos

grupos

ou

individualmente, e sempre que possível no exterior;

-

Sempre que possível, privilegiar atividades em espaços abertos (pátios, logradouros,
jardins);

-

Promover atividades como a leitura de histórias em círculo alargado;

-

Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis;

-

Sempre que possível, assegurar que os objetos partilhados entre crianças são
devidamente desinfetados entre utilizações;

-

Se uma criança se encontrar atestadamente em grupo de risco, deve ser assegurado o
apoio individualizado, envolvendo a EMAEI no acompanhamento da criança em
estreita articulação com o docente e a família;

-

Privilegiar, sempre que possível, o contacto com as famílias à entrada da instituição,
mantendo o distanciamento físico recomendado, possibilitando que a articulação
possa ser veiculada ou complementada, regularmente, via telefone ou por meios
digitais, de modo a que, na adaptação a esta nova realidade, haja articulação e
continuidade entre o JI e a família;

-

Nesta fase, estão canceladas as festas e as reuniões de encarregados de educação
presenciais, salvo em casos excecionais.

3.1.7 Refeições
Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes medidas de
distanciamento e higiene:

-

A deslocação para a sala de refeições, deve ser desfasada para evitar o cruzamento
de crianças ou, quando tal não for possível, será de considerar fazer as refeições na
sala de atividades;

-

Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas, para
que o façam de forma correta;

-

Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento
físico possível entre crianças;

-

Deve ser realizada, entre trocas de turno, a adequada limpeza e desinfeção das
superfícies utilizadas;

-

Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos;

-

Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos encarregados de educação
devem ser colocados em saco descartável, quando aplicável;
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-

As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento
físico entre profissionais;

-

Também nas salas de refeições, todos os funcionários devem utilizar máscara,
enquanto acompanham as crianças;

-

As crianças não podem levar lanche para o JI, será assegurado um lanche da manhã e
/ou lanche da tarde.

3.1.8 Área de Isolamento
Na Escola Básica AVL a sala de isolamento situa-se na sala dos alunos no bloco B e no JI
Tomás Ribeiro a sala de isolamento situa-se na sala das assistentes operacionais. Estas salas
estão equipadas com:
- Cadeira, um kit com água e alimentos não perecíveis, um contentor de resíduos, solução
antisséptica de base alcoólica (SABA), toalhetes de papel; máscaras cirúrgicas; luvas
descartáveis e termómetro digital de infravermelhos sem contacto.

3.1.9 Percursos e Circuitos
Está assinalado através de setas de cor vermelha o percurso de acesso à sala de isolamento
a partir das salas. Os circuitos de entrada nas salas de atividade estão identificados com a cor
da turma.

3.10 Atuação Perante um Caso Suspeito
Perante a identificação de um caso suspeito (se detetado no estabelecimento de educação),
este deve encaminhar-se ou ser encaminhado para a área de isolamento, pelos circuitos
definidos no Plano de Contingência. Sempre que se trate de um menor, a pessoa responsável
deve permanecer com a criança na sala de isolamento, cumprindo com as precauções básicas
de controlo de infeção, nomeadamente quanto à higienização das mãos; sempre que se trate
de um adulto, este dirige-se sozinho para a área de isolamento. Na área de isolamento consta
o fluxo de atuação perante um caso suspeito.
Caso se trate de um menor de idade, é contactado de imediato o seu encarregado de
educação de modo a informá-lo sobre o estado de saúde do menor. O encarregado de
educação deve deslocar-se em veículo próprio até ao estabelecimento de ensino. Deve ser
contactada a Linha SNS 24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente
para o efeito, e proceder de acordo com as indicações fornecidas;

Agrupamento de Escolas de Carnaxide-Portela | 13

As Autoridades de Saúde Locais devem ser imediatamente informadas do caso suspeito e
dos contactos do grupo, de forma a facilitar a aplicação de medidas de Saúde Pública aos
contactos de alto risco. Para o efeito, os estabelecimentos devem manter atualizados os
contactos das Autoridades de Saúde territorialmente competentes;
Deve-se reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito,
bem como da área de isolamento, nos termos da Orientação 14/2020 da DGS;
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);
Os contactos dos encarregados de educação têm de ser atualizados.

3.2 Primeiro Ciclo

Escola Básica Amélia Vieira Luís
Escola Básica Sophia de Mello Breyner

3.2.1 Informação à Comunidade Escolar
-

Afixar cartazes informativos, de preferência, ilustrativos da DGS no recinto escolar,
de como proceder a uma boa higienização das mãos, em todos os locais onde possa
ser feita, nomeadamente nos WC e entrada da escola.

-

Deverão ser realizadas, através de campanhas de informação, sensibilizações aos
alunos e encarregados de educação para os cuidados e medidas de higiene pessoal.

-

O pessoal não docente será devidamente esclarecido sobre os procedimentos a
manter.

-

Será enviado o Plano de Contingência, por email, a todos os trabalhadores (docentes
e não docentes do agrupamento).

-

Deverá ser privilegiada sempre a via digital ou telefónica no contacto com os
encarregados de educação.
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3.2.2 Medidas de Higiene e Segurança no Ambiente Escolar
-

Arejar as salas de aula e todos os locais fechados nos quais existam aberturas para o
exterior;

-

Limpeza de superfícies em ambiente escolar reforçando a higienização frequente dos
materiais pedagógicos e equipamentos utilizados pelos alunos várias vezes ao dia.

Os assistentes operacionais deverão assegurar a limpeza e higienização regular, com
detergente apropriado, de:



Maçanetas e puxadores das portas, corrimãos, interruptores, torneiras a
meio da manhã e a meio da tarde;



Ratos e os teclados, na primeira utilização do dia e sempre que mude de
utilizador. O mesmo se aplica aos telefones.



Casas de banho após todos os intervalos;



Efetuar a limpeza e desinfeção da sala de isolamento após cada caso (com
registo em impresso próprio colocado para o efeito na sala de isolamento
designada.


-

O

Outros materiais de uso partilhado regularmente manipuláveis.

pessoal

docente

e

não

docente,

utilizará

equipamentos

de

proteção,

nomeadamente máscaras, luvas e viseiras (sempre que necessário);

-

Registo, em documento próprio, das horas de desinfeção com monitorização por parte
da coordenadora de escola.

-

-

Deverão estar disponíveis soluções de limpeza das mãos à base de álcool:



Em todas as salas de aula;



À entrada do recinto escolar;



Na sala de isolamento;



Na sala de professores;



Na sala dos Assistentes Operacionais;



Nos gabinetes específicos;



Ginásio;



Refeitório.

No refeitório escolar, os trabalhadores serão sensibilizados para a lavagem e
higienização frequente das mãos.

-

No final do dia os assistentes operacionais deverão repor o stock dos materiais de
limpeza e higienização.
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-

Utilização de equipamentos de proteção individual (bata impermeável descartável,
luvas resistentes e máscara) apenas para os funcionários que higienizam as áreas de
alimentação e casas de banho);

3.2.3 Medidas de Higiene Pessoal
-

Lavagem frequente das mãos com água e sabão ou usar uma solução à base de álcool,
várias vezes ao dia e sempre na ida à casa de banho e antes e depois das refeições;

-

Sensibilizar os alunos para o distanciamento social;

-

Evitar tocar com as mãos nos olhos, nariz e boca;

-

Tapar o nariz e a boca com o braço quando tosse ou espirra. Devem ser utilizados
lenços de papel que deverão ser colocados no lixo após uma utilização;

-

Cada aluno deverá ser portador de um pacote de lenços de papel, uma garrafa de
água e se possível um frasco de álcool gel;

-

É desaconselhada a partilha de material escolar, comida e outros objetos pessoais.

-

Utilização de equipamentos de proteção individual (bata impermeável descartável,
luvas resistentes e máscara) apenas para os funcionários que higienizam as áreas de
alimentação e casas de banho);

-

Utilização da máscara por todos os adultos e crianças a partir dos 10 anos de idade.

3.2.4 Organização do Espaço
-

Os alunos devem ser organizados, preferencialmente em turma, mantendo-se esta
organização ao longo de todo o período de permanência na escola;

-

Devem sentar-se se possível um aluno por mesa;

-

As aulas devem decorrer, sempre que possível, na mesma sala;

-

Serão definidos circuitos de circulação interna de modo a promover o distanciamento
físico (percurso desde a entrada no recinto escolar até à entrada na sala de aula).
Assim, os anos de escolaridade estarão diferenciados pelo desenho de setas no chão
na cor azul para o pré-escolar, rosa para o 1.º ano, laranja para o 2.º ano e verde
para o 3.º ano. A cada ano de escolaridade, corresponde um bloco.

-

Serão ainda, definidos circuitos de acesso ao refeitório e à sala de isolamento.
Devem ser privilegiadas as atividades que decorram no exterior (pátios, logradouros,
jardins), em regime rotativo dos grupos;

-

Os alunos não deverão trazer de casa objetos não necessários (brinquedos, bolas,
etc);
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-

As atividades desportivas, bem como outras atividades que impliquem maior contacto
físico, devem ser planificadas e adequadas às orientações das autoridades de saúde
em vigor;

-

Criar e divulgar regras de utilização, lotação máxima, para as salas do pessoal
docente e não docente, de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos
diferentes, de acordo com as suas pausas.

3.2.5 Organização dos Horários
-

Não deve, a criança, permanecer no estabelecimento de educação por período
superior ao estritamente necessário;

-

Os intervalos entre as aulas estão desfasados entre anos de escolaridade, os intervalos
serão das 9h30 às 10h para o 1.º ano; das 10h00 às 10h30 para o 2.º ano e das 10h30
11h00 para o 3.º ano, tendo uma duração de 30 minutos. O horário de entrada será às
8h00 para os 1.º e 2.º ano e às 9h00 para o 3.º ano, devendo os alunos permanecer,
tanto quanto possível, em zonas específicas, definidas pela escola;

-

Na organização da rotina diária, procurar desfasar os momentos de permanência dos
diferentes grupos de crianças no recreio. Os equipamentos devem ser higienizados
após a utilização de cada grupo;

-

Em ambiente escolar, a extensão dos horários, no âmbito das Atividades de Animação
e Apoio às Famílias (AAAF) e da Componente de Apoio à Família (CAF), deverá seguir
as presentes orientações assim como as orientações presentes nos seus planos de
contingência.

3.2.6 Práticas Pedagógicas
-

Tendo em conta o contexto que se vive torna-se necessário uma adequação das
rotinas pedagógicas, dos espaços, dos materiais e das atividades.

-

Nesta fase, estão canceladas as festas e as reuniões de encarregados de educação
presenciais, salvo em casos excecionais;

-

Desenvolver as atividades, preferencialmente, em pequenos grupos e sempre que
possível no exterior

-

Sempre que possível, assegurar que os objetos partilhados entre os alunos sejam
devidamente desinfetados entre utilizações;

-

Se um aluno se encontrar atestadamente em grupo de risco (doente de risco), deve
ser assegurado o apoio individualizado, envolvendo a EMAEI no acompanhamento da
criança em estreita articulação com o docente e a família;
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-

Privilegiar, sempre que possível, o contacto com as famílias regularmente, via
telefone ou por meios digitais, de modo a que, na adaptação a esta nova realidade,
haja articulação e continuidade entre a escola e a família.

3.2.7 Refeições
-

A deslocação para o refeitório, deve ser desfasada para evitar o cruzamento dos
alunos;

-

Antes e depois das refeições, os alunos deverão lavar as mãos;

-

Talheres e guardanapos devem ser fornecidos dentro da embalagem;

-

Será feita a higienização e desinfeção das mesas e cadeiras após cada utilização;

-

Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar;

-

Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos;

-

No refeitório, todos os assistentes operacionais devem utilizar máscara, enquanto
acompanham os alunos.

3.2.8 Área de Isolamento
Na Escola Básica AVL existe uma área de isolamento na sala de alunos no bloco B. Esta sala
está equipada com:



Cadeira, e kits com água e alimentos não perecíveis, um contentor de
resíduos, solução antisséptica de base alcoólica (SABA), toalhetes de
papel; máscaras cirúrgicas; luvas descartáveis e termómetro digital de
infravermelhos sem contacto.

3.2.9 Percursos e Circuitos
Está assinalado através de setas de cor vermelha o percurso de acesso à sala de isolamento
a partir de todos os blocos da escola.

3.2.10 Atuação Perante um Caso Suspeito
Perante a identificação de um caso suspeito (se detetado no estabelecimento de educação),
este deve encaminhar-se ou ser encaminhado para a área de isolamento, pelos circuitos
definidos no Plano de Contingência. Sempre que se trate de um menor, a pessoa responsável
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deve permanecer com a criança na sala de isolamento, cumprindo com as precauções básicas
de controlo de infeção, nomeadamente quanto à higienização das mãos; sempre que se trate
de um adulto, este dirige-se sozinho para a área de isolamento. Na área de isolamento consta
o fluxo de atuação perante um caso suspeito.
Caso se trate de um menor de idade, é contactado de imediato o seu encarregado de
educação de modo a informá-lo sobre o estado de saúde do menor. O encarregado de
educação deve deslocar-se em veículo próprio até ao estabelecimento de ensino. Deve ser
contactada a Linha SNS 24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente
para o efeito, e proceder de acordo com as indicações fornecidas.
As Autoridades de Saúde Locais devem ser imediatamente informadas do caso suspeito e
dos contactos do grupo, de forma a facilitar a aplicação de medidas de Saúde Pública aos
contactos de alto risco. Para o efeito, os estabelecimentos devem manter atualizados os
contactos das Autoridades de Saúde territorialmente competentes.
Deve-se reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito,
bem como da área de isolamento, nos termos da Orientação 14/2020 da DGS.
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).
Os contactos dos encarregados de educação têm de ser atualizados.

3.3. Segundo e Terceiro Ciclo
Escola Básica Sophia de Mello Breyner

3.3.1 Informação à Comunidade Escolar
-

Afixar cartazes informativos, de preferência, ilustrativos da DGS no recinto escolar,
de como proceder a uma boa higienização das mãos, em todos os locais onde possa
ser feita, nomeadamente no WC, junto à secretaria e entrada da escola;

-

Deverão ser realizadas, através de campanhas de informação, sensibilizações aos
alunos e encarregados de educação para os cuidados e medidas de higiene pessoal.

-

O pessoal não docente será devidamente esclarecido sobre os procedimentos a
manter;

-

Será enviado o Plano de Contingência, por email, a todos os trabalhadores (docentes
e não docentes do Agrupamento);
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-

Será disponibilizado um espaço para colocação de informações na página da escola;

-

Deverá ser privilegiada sempre a via digital ou telefónica no contacto com os
encarregados de educação.

3.3.2 Medidas de Higiene e Segurança do Ambiente Escolar
-

Arejar as salas de aula e todos os locais fechados nos quais existam aberturas para o
exterior;

-

Nas salas de aula as janelas de bandeira devem permanecer abertas, mesmo durante
o período de aulas;

-

Limpeza de superfícies em ambiente escolar reforçando a higienização frequente dos
materiais pedagógicos e equipamentos utilizados pelos alunos várias vezes ao dia.

Os assistentes operacionais deverão assegurar a limpeza e higienização regular com
detergente apropriado de:



Maçanetas e puxadores das portas, corrimões, interruptores, torneiras a
meio da manhã e a meio da tarde;



Ratos e os teclados, na primeira utilização do dia e sempre que mude de
utilizador. O mesmo se aplica aos telefones;



Casas de banho após todos os intervalos;



Efetuar a limpeza e desinfeção da sala de isolamento após cada caso (com
registo em impresso próprio colocado para o efeito na sala);


-

O

Outros materiais de uso partilhado regularmente manipuláveis.

pessoal

docente

e

não

docente,

utilizará

equipamentos

de

proteção,

nomeadamente máscaras, luvas e viseiras (sempre que necessário);

-

Registo, em documento próprio, das horas de desinfeção verificadas (monitorização).

-

Não será permitida a requisição da sala TIC para outras disciplinas.

-

Não será permitida a utilização dos computadores e de jogos na biblioteca.

-

Deverão estar disponíveis soluções de limpeza das mãos à base de álcool:



Em todas as salas de aula;



À entrada do recinto escolar;



Na sala de isolamento;



Na sala de informática;



No refeitório;



No pavilhão gimnodesportivo;



Nos gabinetes específicos;
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-

Na secretaria.

No refeitório escolar, os trabalhadores serão sensibilizados para a lavagem e
higienização frequente das mãos.

-

No final do dia os assistentes operacionais deverão repor o stock dos materiais de
limpeza e higienização.

3.3.3 Medidas de Higiene Pessoal
-

Lavagem frequente das mãos com água e sabão ou usar uma solução à base de álcool,
várias vezes ao dia e sempre na ida à casa de banho e antes e depois das refeições;

-

Sensibilizar os alunos para o distanciamento social e para a obrigatoriedade do uso da
máscara;

-

Evitar tocar com as mãos nos olhos, nariz e boca;

-

Tapar o nariz e a boca com o braço quando tosse ou espirra. Devem ser utilizados
lenços de papel que deverão ser colocados no lixo após uma utilização;

-

Cada aluno deverá ser portador de um pacote de lenços de papel, uma garrafa de
água e um frasco de álcool gel;

-

É desaconselhada a partilha de material escolar, comida e outros objetos pessoais.

-

Utilização de equipamentos de proteção individual (bata impermeável descartável,
luvas resistentes e máscara) apenas para os funcionários que higienizam as áreas de
alimentação e casas de banho);

-

Utilização da máscara por todos os adultos e crianças a partir dos 10 anos de idade.

3.3.4 Organização do Espaço
-

Os alunos devem ser organizados, preferencialmente por turma, mantendo-se esta
organização ao longo de todo o período de permanência na escola;

-

Os alunos devem sentar-se em todas as aulas de acordo com a planta da sala de aula,
definida previamente pelos diretores de turma, de forma a minimizar o contágio
entre pares;

-

Os lugares nas mesas devem ser identificados com o nome dos alunos;

-

As aulas devem decorrer, sempre que possível, na mesma sala;

-

Foram definidos circuitos de circulação interna de modo a promover o distanciamento
físico (percurso desde a entrada do recinto escolar até à entrada da sala de aula).
Assim, os ciclos estarão diferenciados pelo desenho de pegadas no chão na cor verde,
para o 1.º ciclo, na cor azul, para o 2.º ciclo e na cor laranja para o 3.º ciclo.

-

Estão, definidos circuitos de acesso às salas, refeitório e à sala de isolamento.
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-

Devem ser privilegiadas as atividades que decorram no exterior (pátios, logradouros,
jardins), em regime rotativo dos grupos;

-

Os alunos não deverão trazer de casa objetos não necessários (bola de futebol);

-

As atividades desportivas, bem como outras atividades que impliquem maior contacto
físico, devem ser planificadas e adequadas às orientações das autoridades de saúde
em vigor;

-

Os intervalos entre as aulas são desfasados entre ciclos e deverão ter a menor
duração possível, devendo os alunos permanecer, tanto quanto possível, em zonas
específicas, definidas pela escola;

-

Criar e divulgar regras de utilização, lotação máxima, para as salas do pessoal
docente e não docente, de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos
diferentes.

3.3.5 Organização dos Horários
-

Não deve a criança permanecer no estabelecimento de educação por período superior
ao estritamente necessário;

-

Na organização da rotina diária, procurar desfasar os momentos de permanência dos
diferentes grupos de crianças no recreio. Os equipamentos devem ser higienizados
após a utilização de cada grupo;

-

Foram estabelecidos circuitos de entrada e saída na escola bem como de acesso às
salas.
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Tabela 2 - Tempos letivos Escola Básica Sophia de Mello Breyner

3.3.6 Práticas Pedagógicas
-

Tendo em conta o contexto que se vive torna-se necessário uma adequação das
rotinas pedagógicas, dos espaços, dos materiais e das atividades.

-

Nesta fase, estão canceladas as festas e as reuniões de encarregados de educação
presenciais salvo raras exceções;

-

Desenvolver algumas das atividades no exterior;

-

Sempre que possível, assegurar que os objetos partilhados entre os alunos sejam
devidamente desinfetados entre utilizações;
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-

Se um aluno se encontrar atestadamente em grupo de risco (doente de risco), deve
ser assegurado o apoio individualizado, envolvendo a EMAEI no acompanhamento da
criança em estreita articulação com o docente e a família;

-

Privilegiar, sempre que possível, o contacto com as famílias regularmente, via
telefone ou por meios digitais, de modo a que, na adaptação a esta nova realidade,
haja continuidade de articulação entre a escola e a família;

3.3.7 Refeições
-

A deslocação para o refeitório, deve ser desfasada para evitar o cruzamento dos
alunos;

-

Antes e depois das refeições, os alunos deverão lavar as mãos;
É obrigatório o uso de máscara, exceto, durante o período de refeição;

-

Talheres e guardanapos devem ser fornecidos dentro da embalagem;

-

Higienização e desinfeção das mesas e cadeiras, após cada utilização;

-

Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar;

-

Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos;

-

No refeitório, todos os assistentes operacionais devem utilizar máscara, enquanto
acompanham os alunos;

-

O bar dos alunos durante esta fase pandémica estará encerrado.

3.3.8 Área de Isolamento
Na Escola Básica Sophia de Melo Breyner existe uma área de isolamento que se situa no
posto médico no bloco A equipada com casa de banho, telefone, marquesa e cadeira, e kits
com água e alimentos não perecíveis;
Nesta sala existe ainda um contentor de resíduos, solução antisséptica de base alcoólica
(SABA), toalhetes de papel; máscaras cirúrgicas; luvas descartáveis e termómetro digital de
infravermelhos sem contacto.
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3.3.9 Percursos e Circuitos
Está assinalado através de setas de cor vermelha o percurso de acesso à sala de isolamento
a partir de todas as salas da escola. Estão assinalados os percursos de entrada na escola até
aos pavilhões de acordo com os diferentes ciclos. Assim, os ciclos estarão diferenciados pelo
desenho de pegadas no chão na cor verde, para o 1.º ciclo para o bloco B, na cor azul, para o
2.º ciclo para a entrada do piso térreo do bloco C e na cor laranja para a entrada do 3.º ciclo
para a entrada para o 1.º piso do bloco C. Dentro dos pavilhões estão assinalados os percursos
de circulação de entrada e saída dos pavilhões.

3.3.10 Atuação Perante um Caso Suspeito
Perante a identificação de um caso suspeito (se detetado no estabelecimento de educação),
este deve encaminhar-se ou ser encaminhado para a área de isolamento, pelos circuitos
definidos no Plano de Contingência. Sempre que se trate de um menor, a pessoa responsável
deve permanecer com a criança na sala de isolamento, cumprindo com as precauções básicas
de controlo de infeção, nomeadamente quanto à higienização das mãos; sempre que se trate
de um adulto, este dirige-se sozinho para a área de isolamento. Na área de isolamento consta
o fluxo de atuação perante um caso suspeito.
Caso se trate de um menor de idade, é contactado de imediato o seu encarregado de
educação de modo a informá-lo sobre o estado de saúde do menor. O encarregado de
educação deve deslocar-se em veículo próprio até ao estabelecimento de ensino. Deve ser
contactada a Linha SNS 24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente
para o efeito, e proceder de acordo com as indicações fornecidas;
As Autoridades de Saúde Locais devem ser imediatamente informadas do caso suspeito e
dos contactos do grupo, de forma a facilitar a aplicação de medidas de Saúde Pública aos
contactos de alto risco. Para o efeito, os estabelecimentos devem manter atualizados os
contactos das Autoridades de Saúde territorialmente competentes;
Deve-se reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito,
bem como da área de isolamento, nos termos da Orientação 14/2020 da DGS;
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);
Os contactos dos encarregados de educação têm de ser atualizados.
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CAPÍTULO IV – GESTÃO DE CASO |Procedimentos gerais|

Fluxograma 1 - Atuação perante um caso suspeito

4.1 Procedimento a adotar perante um caso suspeito de COVID-19
1.º) Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa presente no
estabelecimento de educação, são imediatamente ativados todos os procedimentos
constantes no seu Plano de Contingência e é contactado o ponto focal - Patrícia Almeida.
2.º) O caso suspeito quando se trate de um menor, é acompanhado por uma assistente
operacional, para a área de isolamento, através dos circuitos definidos para a sala de
isolamento, que estão devidamente identificados a vermelho visualmente assinalados. Sempre
que se trate de um adulto, dirige-se sozinho para a área de isolamento. Na área de
isolamento deve constar o fluxo de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em
contexto escolar.
3.º) 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, preferencialmente em veículo
próprio.
4.º) 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
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dadas. A diretora ou o ponto focal do estabelecimento de educação pode realizar o contacto
telefónico se tiver autorização prévia do encarregado de educação.

Na sequência da triagem telefónica
Se o caso não for considerado suspeito 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.
Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou outras
linhas) será encaminhado de uma das seguintes formas:



Autocuidado: isolamento em casa;



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



Avaliação Clínica em Serviço de Urgência.

5.º) Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pela SNS 24, 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 da diretora do estabelecimento de educação.
6.º) A Autoridade de Saúde Local:



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



Esclarece o caso suspeito, se for um adulto ou o encarregado de educação, caso se
trate de um menor sobre os cuidados a adotar enquanto aguarda confirmação
laboratorial e sobre os procedimentos seguintes.

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 suspeito e o(s) respetivo(s) acompanhante(s) devem manter a máscara devidamente
colocada.
7.º) A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com o estabelecimento de
educação, procede a uma rápida avaliação da situação/risco, para decidir a celeridade e
amplitude das medidas a adotar. Caso considere necessário, pode implementar medidas de
proteção, enquanto aguarda confirmação laboratorial, nomeadamente o isolamento dos
contactos que estiveram sentados em proximidade na sala de aula ou no refeitório ou outros
contactos próximos identificados;
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Após confirmação laboratorial do caso, a Autoridade de Saúde Local prossegue com a
investigação epidemiológica:



Inquérito epidemiológico, Rastreio de contactos e Avaliação ambiental.

8.º) A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o
estabelecimento de educação sobre as medidas individuais e coletivas a implementar,
nomeadamente:



Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de
todo o estabelecimento de educação;



Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo
caso suspeito, bem como da área de isolamento.

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).

4.2 Procedimento a adotar perante um caso confirmado de Covid-19 fora
do estabelecimento

Fluxograma 2 - Atuação perante um caso confirmado de Covid-19 fora do estabelecimento

1.º) Perante a comunicação ao estabelecimento de educação, de um caso confirmado de
COVID-19

de

uma

pessoa

que tenha

frequentado

o

estabelecimento,

devem ser
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imediatamente ativados todos os procedimentos constantes no Plano de Contingência e ser
contactado o ponto focal.
2.º) A Direção do estabelecimento de educação ou o ponto focal contacta de imediato a
Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, na pessoa do delegado de saúde
pública, a informar da situação.
3.º) A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local, assegura a
investigação epidemiológica



Inquérito epidemiológico, Rastreio de contactos e Avaliação ambiental.

4.º) De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local informa os
contactos de alto e de baixo risco e o estabelecimento de educação, sobre quais as medidas
individuais e coletivas a implementar, nomeadamente:



Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no
limite, de todo o estabelecimento de educação;



Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais
utilizados pelo caso suspeito, bem como da área de isolamento;



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).

4.3 Medidas a adotar pelo caso confirmado
Perante um caso com teste laboratorial (rRT-PCR) positivo para COVID-19, o mesmo deve
permanecer em isolamento até cumprir com os critérios de cura documentada (Norma nº.
004/2020 da DGS).
As pessoas com COVID-19, são consideradas curadas quando:



Apresentam ausência completa da febre (sem recurso a medicação) e melhoria
significativa dos sintomas durante 3 dias consecutivos:



Apresentam teste laboratorial (rRT-PCR) negativo, realizado, no mínimo, 14 dias após
o início dos sintomas (nos doentes sem internamento hospitalar por COVID-19) ou dois
testes laboratoriais (rRT-PCR) negativos, com pelo menos 24 horas de diferença,
realizados, no mínimo, 14 dias após o início dos sintomas (nos doentes com
internamento hospitalar por COVID-19).
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Após determinação de cura e indicação da Autoridade de Saúde Local, a pessoa pode
regressar ao estabelecimento de educação.

4.4 Rastreio de contactos
O rastreio de contactos é uma medida de saúde pública cujo objetivo é a rápida
identificação de pessoas que estiveram em contacto com um caso confirmado de COVID-19,
garantindo a identificação de possíveis casos secundários, com vista à interrupção da
transmissão da doença.
Este rastreio compreende três passos:

Esquema 1- Rastreio de contactos

4.4.1 Identificação de Contactos
O rastreio de contactos deve ser iniciado prontamente após a confirmação de um caso de
COVID-19, preferencialmente nas 12 horas seguintes à identificação do caso, incluindo os
contactos na escola (alunos, pessoal docente, pessoal não docente), os coabitantes e
contactos de outros contextos que possam ser relevantes.

4.4.2 Classificação de Contactos
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.
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4.4.3 Implementação de Medidas
A Autoridade de Saúde Local, após identificação e classificação do nível de risco dos
contactos do caso de COVID-19, e de acordo com a avaliação de risco efetuada, implementa
um conjunto de medidas individuais e coletivas.

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



Isolamento profilático no domicílio ou noutro local definido pela Autoridade de
Saúde, até ao final do período de vigilância ativa;



Teste laboratorial para deteção de SARS-CoV-2;



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

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.
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 Referencial
para as escolas.
A Autoridade de Saúde Local determina as medidas e informa todos os intervenientes dos
procedimentos a adotar.

Contactos de baixo risco
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.

Medidas Coletivas a adotar pela escola
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A Autoridade de Saúde pode determinar, além das medidas individuais a adotar pelos
contactos, outras medidas coletivas a aplicar pelo estabelecimento de educação, em
obediência do Princípio da Proporcionalidade:



Encerramento de uma ou mais turmas;



Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação;



Encerramento de todo o estabelecimento de educação.

O encerramento de todo o estabelecimento de educação 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.

CAPÍTULO V - GESTÃO DE SURTOS

5.1 Gestão de surtos
considerado um surto em contexto escolar, qualquer agregado de 2 ou mais casos com
infeção ativa e com ligação epidemiológica. Numa situação em que existam dois ou mais
casos com origens diferentes, a atuação e análoga, pelo que doravante ambas se designam
como “su tos”.
Perante casos de COVID-19, no estabelecimento de educação podem verificar-se diferentes
cenários:
A. “ u to” num

tu m : c sos num

tu ma ou turmas que funcionem em coorte

(grupo organizado de pessoas que partilham características, atividades e eventos
comuns). Nas coortes, as cadeias de transmissão poderão ficar circunscritas a este
grupo de contacto mais próximo;
B. “ u to”

m vá i s tu m s s m lig ção epidemiológica: casos que ocorrem em

diferentes turmas no mesmo período temporal, mas sem ligação epidemiológica
entre eles;
C. “ u to”

m várias turmas com ligação epidemiológica: casos que ocorrem em

diferentes turmas, resultantes de transmissão secundária ou terciária dentro da
comunidade escolar;
D. “ u to” s m cont olo d

transmissão: elevado número de casos em diferentes

grupos da comunidade escolar (alunos, pessoal docente e não docente) com
transmissão não controlada.
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Perante a existência d um “su to” no st b l cim nto d educação, será necessário uma
rápida atuação e aplicação de medidas individuais e coletivas pela Autoridade de Saúde
Local.
As medidas a aplicar irão depender de um conjunto de fatores considerados na avaliação de
risco, realizada pela Saúde Local, tais como:



Distanciamento entre pessoas;



Disposição e organização de salas;



Organização de pessoas por coortes;



Organização estrutural do estabelecimento, nomeadamente corredores e circuitos de
circulação;



Ventilação dos espaços;



Período de incidência sintomas e a identificação de caso suspeito;



Outros fatores.

5.2 Implementação de Medidas
Após a realização da investigação epidemiológica, a Autoridade de Saúde Local decidirá, de
acordo com a avaliação de risco, quais as medidas de controle a implementar, podendo
determinar:



Isolamento de casos confirmados ou suspeitos;



Isolamento de casos confirmados ou suspeitos e isolamento profilático de contactos
de alto risco;



Encerramento de uma ou mais zonas da escola;



Encerramento de todo o estabelecimento de educação;



Encerramento de todo o estabelecimento de educação.

O encerramento de todo o estabelecimento de educac o só deve ser ponderado em
situaco s d
s

l v do isco no st b l cim nto ou n comunid d . st m did

d t min d

Autoridades d

l

uto id d

d

u de Local

nvolv ndo n

tom d

n s od
d

d cis o as

ude Regional e Nacional.

CAPÍTULO VI
PARCEIROS

-

COMUNICAÇÃO

E

ARTICULAÇÃO

COM

OS
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É

fundamental

envolver

os

parceiros

da

comunidade

educativa

para

apoiar

o

estabelecimento de educação a responder de forma célere e adequada e a controlar a
transmissão de Sars-CoV-2.
A comunicação tem um papel fundamental. Deste modo, a partilha regular de pontos de
situação, de medidas e recomendações a adotar em cada momento, são peças chave na
estratégia de comunicação e promoção de literacia em saúde, que permitem não só
tranquilizar e dar confiança face à incerteza, como também a adoção de comportamentos de
proteção da saúde na comunidade escolar e nos parceiros.
Pela sua importância estratégica, a articulação com os parceiros da comunidade educativa,
deve ser promovida e potenciada. É fundamental garantir o cumprimento de todos os
procedimentos, como estratégia de envolvimento em todo o processo e, sempre que possível,
na tomada de decisão, através da participação de todos, desde o momento inicial na resposta
a um surto.

6.1 Atuação perante um surto na comunidade escolar

Fluxograma 3 - Atuação perante um surto em contexto escolar

.

uto id d

d

ude Local

oc d

ativac o d

ui

d
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ublica para

apoiar nas fases de investigação epidemiológica, gestão de casos, comunicação e
implementação das medidas de prevenção e controlo da transmissão de SARSCoV-2. Estas
equipas devem ser criadas pelos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) e lideradas pela
Autoridade de Saúde em articulação com a Equipa de Saúde Escolar.
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2.º) Perante um surto de COVID-19 ou um caso com grande transcendênci
uto id d d

soci l

ude Local informa a Comissão Municipal de Proteção Civil, garantido assim a

fácil articulação e colaboração institucional entre todos os organismos e serviços com
responsabilidades, promovendo o acionamento dos planos de emergência pela Comissão
Municipal de Proteção Civil, sempre que tal se justifique.
3.º) De acordo com a avaliação de risco efetuada pela Autoridade de Saúde Local/Unidade
de Saúde Pública comunica à direção do estabelecimento de educação o risco e as medidas de
proteção individuais e coletivas a adotar.
4.º) Após a indicação da Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública a Direção do
Estabelecimento de Ensino informa todos os encarregados de educação e restante
comunidade escolar da existência de um surto, das medidas que foram tomadas e das que
deverão ser adotadas. Esta comunicação deve ser detalhada, preservando a confidencialidade
e anonimato dos envolvidos (Anexo 5 do Referencial).
5.º) A Direção do estabelecimento de educação assegura a disponibilidade de recursos e
equipamentos para garantir o cumprimento das medidas indicadas pela Autoridade de Saúde
Local. Neste contexto o papel das autarquias é fundamental.
O encerramento de parte ou da totalidade do estabelecimento de educação não implica
necessariamente a interrupção do processo pedagógico ou de aprendizagem.

CAPÍTULO VII - AVALIAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA
A informação constante do presente plano será reavaliada e atualizada sempre que tal se
revele adequado em articulação com o Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Ocidental
e Oeiras e em alinhamento com as orientações da DGS.
Nota: É recomendável a leitura atenta das Orientações, Informações e Notas da DGS, a
consultar na página da DGS disponível no link: https://www.dgs.pt/ .

Outurela, setembro de 2020

A Diretora
Teresa Silva
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