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PLANO DE CONTINGÊNCIA GERAL - COVID-19 
01 de setembro de 2020 

 

 
No seguimento das recomendações da Direção-Geral de Saúde (DGS), e considerando a necessidade de 
proteger toda a comunidade educativa, o Serviço de Saúde Escolar preparou um Plano de Contingência no 
âmbito da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, agente causal da COVID-19. 
Qualquer informação complementar contida em planos específicos dirigidos a grupos etários, atividades ou 
outros, deve ser igualmente respeitada. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Novo coronavírus SARS-CoV-2 e infeção COVID-19 
COVID-19 é o nome atribuído pela Organização Mundial de Saúde (OMS) à doença provocada pelo novo 
coronavírus SARS-CoV-2. Este vírus foi identificado pela primeira vez em humanos, em dezembro de 2019, 
na cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei, tendo-se rapidamente alastrado ao resto do Mundo, 
constituindo uma pandemia. 
 
Os sinais e sintomas da COVID-19 variam em gravidade, desde a ausência de sintomas (doente 
assintomático), até febre, tosse, dor de garganta, cansaço e dores musculares e, nos casos mais graves, 
pneumonia grave, síndrome respiratório agudo grave, septicémia, choque séptico e eventual morte. 
Foi também verificada perda de olfato e perda do paladar, como possíveis sintomas da doença. 
 
A maioria dos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 é assintomática. 
 
Não existe, de momento, vacina disponível, nem tratamento específico para esta doença. Sendo assim, a 
principal estratégia passa pela prevenção da doença, tentando minimizar o risco de transmissão. 
 

Transmissão da infeção 
i. Transmissão direta 

A transmissão de pessoa para pessoa pode ocorrer durante uma exposição próxima, através da 
disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou 
fala. 
A transmissão pode ocorrer por contacto direto com secreções infeciosas. 
 

ii. Transmissão indireta 
O contacto das mãos com superfícies ou objetos contaminados com o vírus, seguido de contacto com 
o nariz, boca ou olhos.  

 

Período de incubação 
Estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido desde a exposição ao vírus até ao 
aparecimento de sintomas) seja de 1 a 14 dias. 
Definição de caso suspeito 
A presença de sinais e/ou sintomas de infeção, sem outra etiologia que explique o quadro, devem fazer 
suspeitar de COVID-19. 
 

São sinais e/ou sintomas suspeitos: 
- Febre (temperatura ≥38.0ºC); 
- quadro respiratório agudo com tosse (persistente ou agravamento de uma tosse habitual); 
- dificuldade respiratória. 
 
Outros sintomas incluem dor de cabeça, dores musculares e cansaço generalizado. 
São sintomas, embora menos frequentes, pingo no nariz, perda de olfato, dor de garganta, enjoos, vómitos e 
diarreia.   
 
Os doentes suspeitos de COVID-19 devem ser submetidos a teste laboratorial para SARS-CoV-2. 
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2. OBJETIVO 
 
Este plano de contingência tem como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível em 
ambiente escolar. O plano é específico para os alunos. 
 
As orientações que constam deste plano poderão ser atualizadas a qualquer momento, tendo em conta a 
evolução epidemiológica do COVID-19 e as orientações específicas das autoridades competentes. 
 

3. PROCEDIMENTOS 
 
Procedimentos gerais 

i. Lavagem frequente e prolongada das mãos - com água e sabão durante cerca de 60 segundos 
(alunos mais novos devem cantar os “Parabéns” duas vezes); secagem das mãos com toalhetes de 
papel. 
A lavagem das mãos deve ocorrer, pelo menos: 

 à chegada à escola; 

 antes e depois de cada refeição; 

 antes e depois de ir à casa de banho; 

 sempre que espirrar, tossir ou assoar o nariz. 
Alternativamente, utilizar um desinfetante para as mãos (SABA - solução antisséptica de base 
alcoólica), cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as durante 20 segundos até ficarem 
secas. 
Nota: os alunos mais novos devem ser auxiliados durante este procedimento. 

ii. Adoção de medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço 
de papel ou com o cotovelo, nunca com as mãos; deitar sempre o lenço de papel no lixo), higienizar 
as mãos após contacto com secreções respiratórias. As salas de aulas e espaços comuns devem 
dispor de lenços descartáveis e recipientes para a sua eliminação, com tampa acionada por pedal. 

iii. Garantir as condições necessárias para manutenção do distanciamento físico. 
Dentro do possível, deve ser mantida uma distância de 1,5 a 2 metros entre indivíduos, regra para 
todos os contextos e espaços (chegada à escola, recreios, corredores, casas de banho, salas, etc). 

iv. Garantir o cumprimento da utilização de máscaras pelos adultos (todos os funcionários e 
encarregados de educação) e alunos a partir do CM2, inclusive, tendo especial atenção para que: 
- as máscaras estejam corretamente colocadas; 
- devem ser utilizadas em todo o recinto escolar e em todos os momentos (exceto durante as 
refeições); 
- evitar que mexam nas máscaras com as mãos durante a sua utilização; 
- as máscaras não sejam colocadas no queixo ou pescoço; 
- as máscaras sejam substituídas sempre que necessário; 
- seja efetuada uma correta gestão das máscaras descartáveis (eliminadas no lixo orgânico e nunca 
na reciclagem). 
 
Notas:  
#1. O uso de máscaras constitui uma medida adicional de proteção, pelo que não dispensa a adesão 
às regras de distanciamento social, de etiqueta respiratória, de higiene das mãos e a utilização de 
barreiras físicas, tendo que ser garantida a sua utilização adequada.  
#2. O LFIP fornecerá máscaras reutilizáveis (3 máscaras comunitárias/aluno, certificadas para 25 
lavagens) a todos os alunos para os quais o uso será obrigatório. Estas deverão ser lavadas após 
utilização diária, segundo as regras estabelecidas e para o máximo de lavagens para as quais estão 
certificadas. 
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#3. Quem pretender poderá optar por máscaras cirúrgicas, que deverão ser descartadas em locais 
apropriados. Os alunos, entre o CP e o CM2, que não são obrigados a usar máscaras, poderão fazê-
lo se assim o pretenderem, cumprindo as mesmas regras que os restantes. 

v. Medição da temperatura corporal à entrada do recinto escolar (alunos, funcionários, fornecedores, 
etc). Será avaliada a temperatura (avaliação frontal) a todas as pessoas e em todos os momentos do 
dia em que derem entrada no recinto escolar.  
Se T≥ 37.8ºC a entrada não será permitida.  
Perante o aparecimento de outros sintomas de doença, os alunos são encaminhados à 
Enfermaria para avaliação caso a caso. 

vi. Garantir a atualização dos contactos de emergência dos alunos.  
Os contactos (telemóvel, telefone fixo, endereço de email) devem estar sempre atualizados no 
sistema informático.  
Em caso de chamada não atendida com origem no LFIP, os encarregados de educação devem tentar 
retribuir a mesma, logo que possível. 

 

Procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19 
Todo o pessoal docente e não docente deve estar informado sobre os procedimentos perante a identificação 
de um caso suspeito.  
 

i. Qualquer aluno com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 não se deve apresentar no 
estabelecimento escolar.  

ii. Perante a identificação de um caso suspeito de COVID-19 no estabelecimento de ensino: 

 O caso suspeito deve encaminhar-se ou ser encaminhado para a área de isolamento previamente 
definida (na Enfermaria), pelos circuitos identificados. 
Nota: Existe na Enfermaria uma área de isolamento equipada com telefone, cadeira, água e alguns 
alimentos não perecíveis, assim como acesso a instalação sanitária. Outras áreas, com condições 
semelhantes, estão definidas para serem utilizadas em caso de necessidade. 

 O Encarregado de Educação do aluno deve ser imediatamente contactado, devendo garantir que o 
próprio ou alguém de sua confiança irá buscar a criança o mais rapidamente possível. 

 O Encarregado de Educação deve contactar a Linha SNS24 ou outras linhas criadas para o efeito, 
ou contactar o Médico Assistente para decidir quais as medidas de despiste necessárias, se aplicável. 
 

No caso de um aluno testar positivo para COVID-19, a escola deverá ser imediatamente informada. 
A escola deve, então, informar a Autoridade Local de Saúde e devem ser fornecidos os dados solicitados, de 
forma a facilitar a aplicação de medidas de saúde pública aos contactos de alto risco. 
Os funcionários e os pais dos alunos que tenham estado em contacto com o aluno infetado serão igualmente 
informados. 
 
No caso de febre ≥38ºC, o aluno só poderá retomar as aulas mediante um parecer por escrito do seu 
médico assistente. 
 
Nota: No caso de um adulto (professor, auxiliares de ação educativa, vigilante) testar positivo para 
COVID-19, os funcionários e os pais dos alunos que tenham estado em contacto com o doente serão 

igualmente informados para que possam assegurar uma vigilância acrescida. 

 

 Reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito e da área de 
isolamento, nos termos da Orientação nº14/2020 da DGS (devem elaborar um plano de limpeza onde 
conste: área a higienizar, frequência, materiais, produtos, dosagem, modo de aplicação e EPI’s. 

 Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em duplo saco, de plástico e 
resistente  
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Gestão de contactos 
No caso de se identificar um caso suspeito de COVID-9 no interior do estabelecimento, proceder-se-á a um 
rastreio de contactos. 
 

Definição de Contacto  
Um contacto é uma pessoa que esteve exposta a um caso de COVID-19, ou a material biológico infetado com 
SARS-CoV-2, dentro do período de transmissibilidade (que se estende desde 48 horas antes da data de início 
de sintomas do caso de COVID-19 sintomático ou da data da colheita do produto biológico do teste laboratorial 
do caso de COVID-19 assintomático até ao dia em que é estabelecida a cura do caso, definida nos termos 
da Normas 004/2020 e 010/2020 da DGS).  
  
Deverá ser identificada a turma do aluno, familiares que frequentem a escola, funcionários docentes e não 
docentes com contacto com a turma, verificação da frequência por parte do suspeito da Garderie, transporte 
escolar (protocolo específico) serviço de restauração, biblioteca, ginásio, atividade extra-escolar e 
identificação das pessoas aqui expostas; verificar se houve algum contacto com outras turmas. 
 

Risco de exposição 
O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é dependente do nível de exposição. Os contactos de caso de 
COVID-19 são classificados, de acordo com o seu nível de exposição, em exposição de alto risco e de baixo 
risco. 
A estratificação dos contactos pelo risco de exposição determina o tipo de vigilância e de medidas a 
implementar.  
  
Poderá ser considerada como exposição de Alto Risco a pessoa que teve com o caso de COVID-19: 

 Contacto frente a frente a uma distância de menos de 2 metros e durante ≥15 minutos;  

 Contacto físico direto;  

 Contacto direto desprotegido com secreções contaminadas;  

 Contacto em ambiente fechado (ex. sala de aula, sala de reuniões) durante ≥15 minutos; 

 Viagem em meio de transporte que não tenha boa ventilação; não efetue paragens frequentes com 
abertura de portas; não tenha redução da lotação máxima. 

Poderão ser considerados os alunos e funcionários da mesma sala de aula; que frequentem a mesma 
atividade extra-escolar, se em ambiente fechado ou com contacto próximo; que usem o mesmo transporte 
escolar; todos os funcionários que prestem cuidados a crianças mais pequenas (cuidados de higiene, p.ex.). 
 
Poderá ser considerada como exposição de Baixo Risco a pessoa que teve com o caso de COVID-19: 

 Contacto frente a frente com um caso de COVID-19 a uma distância de menos de 2 metros e durante 
<15 minutos;  

 Contacto em ambiente fechado com caso de COVID-19 durante <15 minutos ou contacto protegido 
durante ≥15 minutos; 

 Contacto esporádico (em movimento/circulação) com caso de COVID-19. 
Aplicar-se-á possivelmente a funcionários do serviço de restauração; responsáveis por atividades extra-
escolares; funcionários da Garderie; alunos de outras turmas com contacto durante o recreio. Recreio. A 
investigar caso a caso e tendo em conta o período cumulativo de contacto (por exemplo, em dias 
consecutivos). 
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4. LIMPEZA E DESINFEÇÃO 
 
A limpeza e a desinfeção das instalações e equipamentos são um componente essencial na luta 
contra a disseminação do vírus. 
Uma desinfeção diária completa, em particular dos pontos de contacto (maçanetas das portas, mesas, 
cadeiras, barreiras), deverá ser realizada várias vezes ao dia, incluindo as instalações sanitárias. 
 
Os materiais pedagógicos e os objetos manuseados pelos alunos ou pelos funcionários serão 
desinfetados após a sua utilização, pelas auxiliares de ação educativa, várias vezes ao dia (intervalo 
da manhã, hora de almoço, intervalo da tarde, final do dia). 
 
As salas de aula e outros locais são arejados durante, pelo menos, 10 minutos, de manhã, antes da 
chegada dos alunos, durante os intervalos, à hora de almoço e no final do dia durante a limpeza. 
 
Se as condições climatéricas assim o permitirem, uma ventilação natural será feita durante todo o dia. 
 
Deve ser evitada, sempre que possível, a partilha de material entre alunos. 
Os alunos devem evitar levar material/brinquedos desnecessários para a escola. 
 
Na pré-primária, um tapete embebido em solução alcoólica permitirá a desinfeção do calçado dos alunos e 
funcionários. 
 

5. SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO ESCOLAR 
 
A organização e utilização da cantina deve acautelar o respeito pelas regras de distanciamento físico, evitando 
grandes concentrações de alunos.  
Deverá ser incentivada a correta higienização das mãos. 
Deverá ser garantida uma adequada limpeza e desinfeção das superfícies, de acordo com a Orientação 
014/2020 da DGS. 
Deve ser assegurada, sempre que possível, uma boa ventilação dos espaços, preferencialmente com 
ventilação natural, através da abertura de portas ou janelas, nos períodos do dia com menor calor. Pode 
também ser utilizada ventilação mecânica de ar (sistema AVAC – Aquecimento, Ventilação e Ar 
Condicionado) desde que garantam a manutenção (incluído limpeza e desinfeção) prevista pelo fabricante.  
Não deverão existir motivos decorativos nas mesas. 
 
A pré-primária será deslocada para outra zona, permitindo alargar o espaço e diminuir o número de crianças 
presentes num local.  
As refeições serão escalonadas. As mesas distanciadas e o número de lugares à mesa diminuído. 
O buffet de saladas deixará de existir temporariamente e as saladas serão servidas individualmente. 
Talheres e guardanapos serão distribuídos embalados em sacos de papel. 
As máscaras apenas deverão ser retiradas quando os alunos/funcionários já estiverem sentados nas mesas 
para iniciar a refeição. As máscaras deverão ser guardadas no saco de papel de onde retiram os talheres. Se 
se deslocarem na cantina, deverão fazê-lo de máscara. 
Comida, talheres ou outros, não devem ser partilhados.  
Após cada refeição, as mesas serão desinfetadas para os alunos seguintes. 
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6. DIVULGAÇÃO 
 
Este plano deverá ser divulgado a todos os profissionais (pessoal docente e não docente), alunos e 
encarregados de educação, de forma a que todos estejam informados do mesmo. 
Informações gerais deverão constar de cartazes afixados em locais visíveis do estabelecimento, 
nomeadamente sobre a correta higienização das mãos, etiqueta respiratória e colocação da máscara. 
 

7. FORMAÇÃO E TREINO 
 
Assegurar formação e treino a todos os profissionais do estabelecimento de ensino. 
Reforçar formação sempre que necessário. 
Capacitar os funcionários para a prevenção, cuidados necessários e gestão de um caso suspeito. 
 

8. IMPLEMENTAÇÃO 
 
Este Plano de Contingência entra em vigor a 1 de setembro de 2020. 
 

9. CONTACTOS ÚTEIS 
 

Saúde 24 808 24 24 24 

Delegada de Saúde Regional do Norte 
Drª Maria Neto 

Rua Anselmo Braamcamp, 144 – 
4000-078 Porto 

directora.dsp@arsnorte.min-saude.pt 

22 04 11 700 

 
www.covid19.min-saude.pt 
 
 
É objetivo deste plano e de todas as medidas adotadas proteger os alunos e funcionários e suas famílias.  
Agradece-se assim a melhor compreensão de todos para o seu adequado cumprimento. 
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 Saúde e atividades diárias medidas de prevenção e controlo da COVID-19 em estabelecimentos de 
ensino Volume 3 | 21 maio 2020 
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 Orientação 02A/2020 da DGS - Doença pelo novo Coronavírus (COVID-19) – Nova definição de caso 

 Norma 015/2020 da DGS - COVID-19: Rastreio de Contactos 

 Informação 009/2020 da DGS - COVID-19: FASE DE MITIGAÇÃO - Uso de Máscaras na Comunidade 
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