
 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA  

DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA D’ESTE 

 

Na atual situação relacionada com o COVID-19, as Autoridades de Saúde Nacionais determinam, a todos 

os estabelecimentos, a elaboração de um plano de contingência que minimize o risco de contágio e 

permita o bom funcionamento das atividades essenciais: atividades letivas, serviços administrativos e 

serviços de alimentação, vigilância e limpeza. 

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o COVID-19. 

Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser semelhantes a uma 

gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia.  

Considera-se que o COVID-19 pode transmitir-se:  

 Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);  

 Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

 Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron).  

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

próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando 

uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos 

de pessoas que estão próximas e ainda através do contacto das mãos com uma superfície ou objeto com 

o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com a boca, nariz ou olhos.  

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 dias, segundo as últimas 

informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. Como medida de precaução, a vigilância ativa dos 

contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado.  

As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta (via aérea e 

por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados).  

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

 febre  

 tosse  

 falta de ar (dificuldade respiratória)  

 cansaço 

PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS 

 

EQUIPA RESPONSÁVEL 

Elementos da Direção: Dra. Conceição Paiva, Dra. Sandra La Féria, Dra. Maria Emanuel e Dra. Luísa 

Valverde; Presidente do Conselho Geral, Dra. Olga Castro, Coordenadora dos Assistentes Operacionais 

D. Lurdes e Coordenadora dos Assistentes Administrativos: D. Eulália.  

Das escolas E.B.1 e Jardins de Infância do Agrupamento também são responsáveis os respetivos 

Coordenadores de Estabelecimento. 



 

ÁREAS DE ISOLAMENTO 

Escola E.B. 2,3 de Vila d’Este - WC para pessoas com mobilidade reduzida entre as casas de banho dos  

                                                       professores. 

Escola E.B.1/JI de Vila d’Este - WC para pessoas com mobilidade reduzida. 

Escola E.B.1 de Balteiro - WC para pessoas com mobilidade reduzida. 

Escola E.B.1/JI de S. Lourenço – WC dos adultos junto ao polivalente. 

Estas áreas de isolamento estarão equipadas com: cadeira, garrafa de água, pacote de bolachas fechado, 

contentor de resíduos (com saco de plástico); toalhetes de papel, máscara(s) cirúrgica(s); luvas 

descartáveis; termómetro e acesso a um telefone. À entrada haverá solução antisséptica de base alcoólica 

– SABA para desinfeção das mãos. 

 

CONTACTOS 

Linha SNS 24 – 808 24 24 24 

 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO  

- Sensibilizar a comunidade educativa para as medidas de prevenção diária como: 

 Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão/soluções comerciais, esfregando-as bem 

durante pelo menos 20 segundos;  

 Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de banho e sempre 

que as mãos estejam sujas;  

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

 Deitar os lenços usados num caixote do lixo;  

 Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;  

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

respiratórias. 

- Divulgar, através de cartazes, os principais sintomas desta infeção e as normas e rotinas de higiene. 

- Preparar a área de isolamento, para onde devem ser encaminhadas as pessoas que manifestem 

sintomas, até que surjam as orientações da linha SNS 24. 

- Reforço da disponibilização nas instalações sanitárias destinadas aos alunos, de toalhetes de papel 

quando pedidas e sabão/soluções comerciais de lavagem das mãos.  

- Colocação nos espaços escolares de maior afluência, nomeadamente no espaço de convívio dos alunos 

junto ao bufete e cantina, de doseadores com soluções de limpeza das mãos à base de álcool.  

- Lavagem com solução desinfetante das instalações sanitárias e mesas no final do dia.  

- Obrigatoriedade da manutenção das janelas das salas de aula abertas durante os intervalos. 

- Divulgação deste Plano à comunidade escolar, nomeadamente aos docentes e assistentes técnicos e 

operacionais e ainda à comunidade educativa através da plataforma do Agrupamento. 

 

 

 



 

PROCEDIMENTOS PARA UM POSSÍVEL CASO DE INFEÇÃO POR COVID-19 

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

respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória), associados a critérios epidemiológicos.  

- Funcionários docentes e não docentes – No caso de apresentarem critérios compatíveis com a definição 

de caso suspeito ou com sinais e sintomas de COVID-19, devem comunicar imediatamente à Direção da 

Escola. No caso de se encontrarem no estabelecimento de ensino, devem dirigir-se para a área de 

isolamento logo que possível e pelo percurso mais curto ou, caso se encontrem em casa, devem informar 

este órgão por via telefónica ou por correio eletrónico.  

Na área de isolamento deverão colocar a máscara e medir a temperatura. Ligar para a linha SNS 24 (808 

24 24 24). 

- Alunos – No caso de apresentarem critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais 

e sintomas de COVID-19 e já estar a faltar às aulas por esse motivo, o Encarregado de Educação deve 

telefonar para a escola, informando o número e a turma a que pertence e o dia partir do qual ficou 

doente. Deverá ser feita a certificação que foi realizada a chamada para a linha SNS 24. 

No caso de apresentarem critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais e 

sintomas de COVID-19 e de se encontrarem na escola, devem dirigir-se ao professor, o qual chamará de 

imediato o assistente operacional do setor, para ser encaminhado para a área de isolamento.  

Assim que for comunicado um caso suspeito à direção da escola, o assistente operacional deve 

acompanhar o aluno até à área de isolamento, usando o percurso mais curto. Deve ainda cumprir as 

precauções básicas de controlo de infeção, quanto à higiene das mãos e ao distanciamento social.  

A Direção da Escola deverá contactar de imediato o Encarregado de Educação. 

Na área de isolamento o aluno ou o acompanhante, deverá ligar para a linha SNS 24 (808 24 24 24), 

colocar a máscara e medir a febre. 

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

ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19.  

Após avaliação, o SNS 24 informa o seguinte:  

- Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à situação clínica;  

- Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 dará o encaminhamento necessário. 

Desta validação o resultado poderá ser:  

Caso Suspeito Não Validado: este fica encerrado para COVID-19. O SNS24 define os procedimentos 

habituais e adequados à situação clínica do aluno, docente ou trabalhador não docente.  

Caso Suspeito Validado: a DGS dará o encaminhamento necessário. 

- O Diretor informa de imediato o delegado regional de educação da respetiva área de circunscrição sobre 

a existência do caso suspeito validado.  

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

- Se o caso for não confirmado: este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os procedimentos 

habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas as medidas do plano de contingência. 

- Se o caso for confirmado: a área de isolamento deve ficar interditada até à validação da 

descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só poderá ser 

levantada pela Autoridade de Saúde.  



Na situação de caso confirmado a escola deve:  

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

- Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e mais 

utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminadas;  

- Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 ou 70 mícron) 

que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado e enviado para operador licenciado para 

a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico. 

 - Proceder à vigilância de contactos próximos. 

Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas que teve ou pode ter 

tido contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19.  

O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de:  

“Alto risco de exposição”:  

- Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, secção, zona até 2 metros) do caso; - Quem esteve 

face-a-face com o caso confirmado ou em espaço fechado com o mesmo;  

- Quem partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou outros objetos ou 

equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue, gotículas respiratórias.  

“Baixo risco de exposição” (casual):  

- Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. em movimento/circulação 

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

superior a 15 minutos, tosse ou espirro);  

- Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas de prevenção (ex. 

utilização adequada de meios de contenção respiratória; etiqueta respiratória; higiene das mãos).  

 

Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a 

data da última exposição a caso confirmado.  

 


