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1 - INTRODUÇÃO
Este Plano de Contingência Atualizado define um conjunto de orientações que permite a
preparação e adequação da resposta do Agrupamento à pandemia da COVID-19, infeção
causada pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). Este documento centra-se nas questões
operacionais a acautelar, de forma a proteger a saúde dos alunos, docentes, trabalhadores não
docentes e visitantes, assegurando o regresso às aulas em regime presencial.
A aplicação das medidas previstas no Plano de Contingência não prejudica a aplicação das
recomendações e informações emitidas e a emitir pela DGS, assim como as recomendações
constantes no Plano de Ação e no Plano de Higienização do Agrupamento.
Este Plano de Contingência poderá ser revisto e atualizado face a novas informações ou
acontecimentos.
Considera-se que todos os agentes da comunidade escolar são corresponsáveis na
implementação das medidas e orientações previstas neste documento.
Este plano será divulgado a todos os profissionais (pessoal docente e não docente), alunos e
encarregados de educação, por via digital, de forma a que todos estejam informados sobre o
mesmo.

2 – TRANSMISSÃO DO VÍRUS
Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de:
• Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas 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: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARSCoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.
Existem ainda estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente infetados em
espaços fechados.
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3 – PERÍODO DE INCUBAÇÃO
O período de incubação da doença (tempo decorrido desde a exposição ao vírus até ao
aparecimento de sintomas) situa-se entre 1 a 14 dias, segundo as informações publicadas
pelas Autoridades de Saúde.

4 – PRINCIPAIS SINTOMAS
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 sinais ou sintomas (assintomática).

5 – COORDENAÇÃO
A coordenação global do plano será assumida pelo Órgão de Gestão do Agrupamento
devidamente apoiado por uma Equipa Coordenadora em articulação com a Unidade de Saúde
Pública do Agrupamento – Centro de Saúde de Valadares/Boa Nova, bem como com os
Encarregados de Educação dos respetivos alunos e outras entidades pertinentes.
Coordenadora/Ponto Focal: Diretora do Agrupamento de Escolas de Valadares, Professora
Fernanda Ferrão. Na sua ausência, a sua substituição é feita, por Professora Natália
Barbosa, Professora Lúcia Gonçalves e Professora Maria Cunha. No caso de impedimento por
motivos de força maior dos referidos elementos, o coordenador dos assistentes operacionais
assegurará, pontualmente, esta função.
Relativamente às Escolas Básicas e Jardim de Infância, a função de Ponto Focal será assumida
pelo respetivo coordenador de estabelecimento ou, na ausência deste, por um docente do
estabelecimento a designar no Plano de Ação do Estabelecimento (Anexo 1).
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Equipa Coordenadora (orienta e coordena a implementação do plano):
1. Lígia Batista (Subdiretora)
2. Alfredo Silva (Adjunto da Diretora)
3. Natália Barbosa (Coordenadora do Projeto de Educação para a Saúde)
4. Luísa Azevedo (Coordenadora do Departamento do primeiro ciclo)
5. Rosália Dias (Coordenadora do Departamento da Educação Pré-Escolar)
6. Coordenadores de Estabelecimentos
7. José Alberto Ferreira e Marta Silva (Coordenadores dos Diretores de Turma)
8. Rosa Malheiro (Coordenadora dos Serviços Administrativos)
9. Manuel Lopes (Coordenador dos Assistentes Operacionais)

- A Coordenadora/Ponto Focal do Plano de Contingência é responsável por supervisionar e
gerir todas as ações implícitas no plano de ação da Equipa Coordenadora mantendo o elo de
ligação local com as Entidades da Saúde (Saúde Escolar e Unidades de Saúde Pública), as
Autarquias, a Segurança Social e a Proteção Civil, salvaguardando a necessidade de apoios ou
recursos que estas Entidades possam disponibilizar.
- Subdiretora – Responsável pela implementação e desenvolvimento do plano na Escola Básica
de Valadares.
- Adjunto da Diretora – Responsável pela implementação e desenvolvimento do plano nas
escolas do 1.º ciclo e Jardins de Infância do Agrupamento. Designará e articulará com os
interlocutores locais em cada uma das escolas (Coordenadores de Estabelecimento).
- Coordenadora de Educação para a Saúde – Monitoriza o cumprimento do plano e
implementa o plano de prevenção, dando especial atenção às medidas de prevenção no que
respeita à higiene pessoal e do ambiente escolar.
- Coordenadores dos Diretores de Turma – Garantem a articulação entre os elementos desta
equipa coordenadora e os Diretores de Turma, de forma a permitir a implementação das
medidas e ações previstas neste plano. Asseguram que os diretores de turma mantêm
atualizados os contactos de emergência das crianças ou alunos.
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- Coordenadora Técnica dos Serviços Administrativos – Monitoriza as faltas ao serviço do
pessoal docente e não docente e mantém a Diretora informada do número de faltas por
motivo de COVID-19. É responsável por garantir que as pessoas da sua equipa cumpram as
medidas de segurança e outras definidas neste Plano.
A equipa coordenadora define um plano semanal de cobertura de todo o horário e
funcionamento do respetivo estabelecimento de ensino, assegurando que, pelo menos, uma
pessoa esteja sempre disponível para acompanhamento na sala de isolamento. A equipa
reúne sempre que se justifique. Durante o tempo que se considere pertinente, estará
contactável na escola sede um elemento da equipa coordenadora.

6 – EQUIPA OPERACIONAL
A equipa coordenadora define um plano semanal de cobertura de todo o horário e
funcionamento do respetivo estabelecimento de ensino.
Neste plano constarão os elementos da equipa operacional (preferencialmente Assistentes
Operacionais) para que, pelo menos uma pessoa esteja sempre disponível para
acompanhamento na sala de isolamento.
Os Assistentes Operacionais designados dirigem-se com a criança/aluno para a sala de
isolamento e aí permanecem de acordo com o definido.

7 – PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS
Atualmente não existe vacina nem tratamento específico contra o SARS-COV-2. A melhor
maneira de prevenir a infeção é evitar a exposição ao vírus.

7.1 MEDIDAS GERAIS
- Seguir os procedimentos específicos para a organização e funcionamento das atividades
letivas e formativas, bem como a utilização de espaços comuns (Cantina, Biblioteca, Ginásio,
Polivalente, Papelaria e Secretaria) contemplados no Plano de Ação e no Plano de Higienização
do Agrupamento.
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- Impedir a entrada, em todas as escolas e estabelecimentos de educação pré-escolar, de
qualquer pessoa (membro da comunidade educativa ou outra) que evidencie sintomas
suspeitos.
- Pessoas externas ao processo educativo (por ex. fornecedores) só devem entrar no recinto
escolar quando tal for imprescindível e, sempre, de forma segura, utilizando máscara e
evitando contacto com as crianças, alunos e pessoal docente e não docente.
- Garantir o uso de máscaras para acesso e permanência no estabelecimento de educação e
ensino, pelo pessoal docente e não docente, alunos a partir do 2.º ciclo do ensino básico e
ainda encarregados de educação, fornecedores e outros elementos (Anexo 2).
- Lavar as mãos frequentemente com sabão e água, durante 20 segundos seguindo as
indicações recomendadas (Anexo 3), ou esfregar as mãos com gel alcoólico, que contenha pelo
menos 70% de álcool, se não for possível lavar as mãos. Se as mãos estiverem visivelmente
sujas, devem ser usados preferencialmente sabão e água.
- Reforçar a lavagem/desinfeção das mãos por parte do pessoal docente, não docente,
crianças/alunos antes e após colocar a máscara, antes e após as refeições, antes e após as
aulas, antes e após o uso da casa de banho e sempre que necessário.
- As mãos devem ser secas com toalhetes de papel, estando proibida a utilização de
equipamentos com jatos de ar.
- Deve ser acautelada a disponibilização de solução antissética de base alcoólica (SABA) à
entrada da escola e de outros recintos escolares.
- Cumprir a etiqueta respiratória, ou seja, tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo
fletido, e não para as mãos (Anexo 4).
- Os alunos deverão seguir as indicações fornecidas pelos Assistentes Operacionais e/ou
sinalética, respeitando os circuitos definidos (Anexo 5A,5B,5C). Sempre que possível, deve ser
observada uma distância de 1 metro entre alunos e/ou professores ou outro colaborador.
- Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar.
- Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida.
- Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos.
- Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores,
etc.
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- Impedir cumprimentos com contacto físico.
- Não partilhar objetos nem alimentos sólidos e líquidos.
- Reforçar as medidas de limpeza do estabelecimento de educação e ensino (consultar o plano
de higienização).
- Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos, sempre que possível.
- Suspender eventos e reuniões com um número alargado de pessoas.
- 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 de
distanciamento estipuladas.
- Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças e dos alunos,
devem manter-se as janelas e/ou portas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação
do ar.
- Cumprir as disposições afixadas nos folhetos informativos existentes no espaço escolar.
- Durante a vigência deste Plano de Contingência, as crianças nos Jardins de Infância e nas
escolas do 1º ciclo não podem levar brinquedos de casa para o estabelecimento de educação e
ensino. Em todos os níveis de ensino deve ser evitada a partilha de objetos entre crianças/
alunos.
- As crianças, os alunos, bem como o pessoal docente e não docente com sinais ou sintomas
sugestivos de COVID-19 não devem apresentar-se no estabelecimento de educação préescolar ou na escola. Devem contactar a linha SNS 24 (808 24 24 24) ou outras linhas
telefónicas criadas especificamente para o efeito (Anexo 6) e proceder de acordo com as
indicações fornecidas pelo profissional de saúde e informar a Direção do Agrupamento, via
telefone/email.
- Consultar regularmente informação em www.dgs.pt

7.2. CARACTERÍSTICAS DAS SALAS DE ISOLAMENTO
As salas de isolamento devem possuir as seguintes características:
- Situar-se, preferencialmente, junto à entrada do edifício e na proximidade de instalações
sanitárias.
- Possuir pavimento e paredes facilmente laváveis.
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- Ter ventilação natural.
- Estar equipada com telefone, mesa, cadeira ou marquesa para descanso e conforto da
criança/aluno/adulto.
- Possuir termómetro, lenços de papel, toalhetes desinfetantes, solução antisséptica de base
alcoólica e luvas descartáveis.
- Ter contentor de resíduos, acionado por pedal e saco de plástico.
- Estar equipada com um Kit contendo uma garrafa de água e alguns alimentos não perecíveis
(por exemplo: saqueta de bolachas, …).
- Nas salas de isolamento estão afixados os contactos telefónicos da Autoridade de Saúde
Local/Unidade de Saúde Pública Local e o fluxo de atuação perante um caso suspeito da Covid19 em contexto escolar.
Todos os contactos estão gravados no telemóvel do Ponto Focal.
A sala de isolamento da escola-sede do Agrupamento, localiza-se num gabinete do Bloco A,
piso 0 (devidamente identificada), perto da entrada do edifício e na proximidade de
instalações sanitárias. Esta sala possui as condições físicas e materiais para o efeito
(ventilação natural, cadeiras, telefone (Ext.203), kit com água e alimentos não perecíveis,
contentor de resíduos com abertura não manual, SABA (solução antisséptica de base
alcoólica), toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas, luvas

descartáveis, termómetro e

documento de registo de ocorrência de casos supeitos (Anexo 7).

7.3 O AGRUPAMENTO COMPROMETE-SE A DISPONIBILIZAR OS SEGUINTES
EQUIPAMENTOS E PRODUTOS:
- Solução antissética de base alcoólica disponibilizada em sítios estratégicos (ex.: entrada da
escola, zona de refeições, áreas de isolamento e espaços de ocupação comum),
conjuntamente com informação sobre os procedimentos de higienização das mãos;
– Kit de máscaras de uso obrigatório;
– Termómetro;
– Toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias e noutros locais onde
seja possível a higienização das mãos;
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– Para quem presta assistência a indivíduos com sintomas (caso suspeito) ou por quem realiza
a limpeza e desinfeção das áreas mais frequentadas (salas de aula, casas de banho e espaços
de uso comum) serão disponibilizados: máscaras, óculos de proteção, bata impermeável
(preferencialmente) ou avental impermeável e luvas descartáveis;
- Garantir a existência de material e produtos de limpeza para os procedimentos adequados de
desinfeção e limpeza dos edifícios escolares (consultar Plano de Higienização);
- Não serão ligados equipamentos de ar comprimido, pelo risco de recirculação de aerossóis;
- Contentor de resíduos com abertura não manual e saco plástico, na sala de isolamento.

7.4 ENVOLVIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS
Os Presidentes das Associações de Pais participam na implementação do Plano de
Contingência, nomeadamente no que diz respeito à sensibilização e mobilização dos
Encarregados de Educação para colaboração em situações de emergência.

8 - CRITÉRIOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS
De acordo com a Orientação 02A/2020 da DGS, o caso é considerado suspeito de infeção pelo
COVI-19 se cumprir os critérios clínicos e epidemiológicos constantes do quadro seguinte:
Critérios clínicos

Infeção respiratória aguda
(início súbito de febre ou tosse
ou dificuldade respiratória),
sem outra etiologia que
explique o quadro

Critérios epidemiológicos
História de viagem ou residência em áreas com transmissão
comunitária ativa1, nos 14 dias antes do início dos sintomas
OU

E Doente com infeção respiratória aguda + Contacto com caso
confirmado ou provável de infeção por SARS-COV-2 ou COVID19, nos 14 dias antes do início dos sintomas
OU
Doente com infeção respiratória aguda grave, requerendo
hospitalização, sem outra etiologia.
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9. GESTÃO DE CASO
9.1 ATUAÇÃO PERANTE UM CASO SUSPEITO
Perante a identificação de um caso suspeito, devem ser tomados os seguintes passos:

1.º) Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 no estabelecimento de educação ou
ensino, é imediatamente ativado o Plano de Contingência e é contactado o ponto focal.
2.º) O caso suspeito de COVID-19 quando se trate de um menor, é acompanhado por um
adulto, para a sala de isolamento, através dos circuitos definidos. Sempre que se trate de um
adulto, dirige-se sozinho para a sala de isolamento.
3.º) O adulto responsável deve permanecer com a criança/aluno na sala de isolamento,
cumprindo com as precauções básicas de controlo de infeção. Verificar a temperatura e outros
sintomas da pessoa suspeita de infeção, mantendo todas as regras recomendadas; em caso de
necessidade, procede-se de forma a baixar-lhe a febre (ingestão de água e utilização de
antipirético indicado pelo Encarregado de Educação).
4º) Na sala de isolamento seguir os procedimentos que constam nos fluxogramas “ Fluxo de
Atuação perante caso suspeito de COVID-19 ” (Anexos 8A e 8B).
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5.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 ou ensino, preferencialmente em
veículo próprio.
6.º) Na sala 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. O diretor ou o ponto focal do estabelecimento de educação ou ensino 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. Terminam os procedimentos constantes no Plano de Contingência.
• 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.
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.
7.º) Caso exista um caso suspeito 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 sala de isolamento
e estar gravados no telemóvel do ponto focal e do diretor do estabelecimento de educação ou
ensino.
8.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 (no que for aplicável da Orientação n.º10/2020 da DGS).
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
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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.
9.º) A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com o estabelecimento de educação
ou ensino, 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:
• Isolamento dos contactos que estiveram sentados em proximidade na sala de aula
ou no refeitório ou outros contactos próximos identificados;
Após confirmação laboratorial do caso, a Autoridade de Saúde Local deve prosseguir com a
investigação epidemiológica (in loco, se necessário):
• Inquérito epidemiológico;
• Rastreio de contactos;
• Avaliação ambiental.
10.º) A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o
estabelecimento de educação ou ensino sobre as medidas individuais e coletivas a
implementar, de acordo com a avaliação da situação/risco efetuada, nomeadamente:
• Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo o
estabelecimento de educação ou ensino.
• Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo caso
suspeito, bem como a sala de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS).
• 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). Para implementação de medidas e gestão de casos, a Autoridade de Saúde Local,
pode mobilizar e liderar uma Equipa de Saúde Pública.
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9.2. ATUAÇÃO PERANTE UM CASO CONFIRMADO DE COVID-19 FORA DO
ESTABELECIMENTO DE ENSINO
Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação ou ensino,
devem ser seguidos os seguintes passos:

1.º) Perante a comunicação ao estabelecimento de educação ou ensino, de um
casoconfirmado 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 .
2.º) 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.
3.º) A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local, assegura a
investigação epidemiológica (in loco, se necessário):
• Inquérito epidemiológico;
 Rastreio de contactos;
• 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 ou ensino, sobre quais as
medidas individuais e coletivas a implementar, nomeadamente:
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• Isolamento de contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo o
estabelecimento de educação ou ensino.
• Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços utilizados pelo caso suspeito,
bem como da sala 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).

9.3. 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).
A definição do local de isolamento dependerá da gravidade do quadro clínico e das condições
de habitabilidade de cada pessoa.
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).
Após determinação de cura e indicação da Autoridade de Saúde Local, a pessoa pode regressar
ao estabelecimento de educação ou ensino.

10. 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
15
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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):

10.1 IDENTIFICAÇÃO DOS 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 (Norma n.º 015/2020 da DGS).

10.2. CLASSIFICAÇÃO DOS CONTACTOS
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.

10.3. 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 (Norma n.º 015/2020 da DGS).
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11 – GESTÃO DE SURTOS
11.1. GESTÃO DE SURTOS
Será 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 é análoga, pelo que doravante ambas se designam como
“surtos”. Perante casos de COVID-19, no estabelecimento de educação ou ensino podem
verificar-se diferentes Cenários:
A. “Surto” numa turma: casos numa turma ou turmas que funcionem em coorte (ver
Glossário). Nas coortes, as cadeias de transmissão poderão ficar circunscritas a este grupo de
contacto mais próximo;
B. “Surto” em várias turmas sem ligação epidemiológica: casos que ocorrem em diferentes
turmas no mesmo período temporal, mas sem ligação epidemiológica entre eles;
C. “Surto” em várias turmas com ligação epidemiológica: casos que ocorrem em diferentes
turmas, resultantes de transmissão secundária ou terciária dentro da comunidade escolar;
D. “Surto” sem controlo de transmissão: elevado número de casos em diferentes grupos da
comunidade escolar (alunos, pessoal docente e não docente) com transmissão não controlada.
Perante a existência de um “surto” num estabelecimento de educação ou ensino, será
necessário uma rápida atuação e aplicação de medidas individuais e coletivas pela Autoridade
de Saúde Local. As medidas a adotar irão depender de um conjunto de fatores considerados
na avaliação de risco, realizada pela Autoridade de Saúde Local.

11.2. 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 controlo a implementar.

17

Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de Valadares

12 – PLANO DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
É fundamental envolver os parceiros da comunidade educativa para apoiar o estabelecimento
de educação ou ensino a responder de forma célere e adequada e controlar a transmissão de
SARS-CoV-2.

 Equipa responsável pela comunicação/articulação/informação:
Para o efeito de comunicação, de modo a estabelecer fluxos de informação interna,
interinstitucional e externa, a equipa é constituída pela Diretora, Subdiretora e Adjuntos da
Direção.
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 Fluxos de informação:
Interna – pessoal docente e não docente e alunos.
Interinstitucional – Equipas de saúde, agentes da proteção civil, autarquia, entre outros.
Externa –- Encarregados de Educação, Associações de Pais.

 Canais de comunicação
Email, SMS, site do Agrupamento de Escolas, posters, placards, ...

 Informação
Baseada na evidência constantemente atualizada a ser disseminada (exs: cartazes informativos
da DGS para promover as boas práticas na escola).

 Identificação do fluxo da informação
A equipa responsável pela comunicação/articulação/informação mantém informada (de
acordo com a cadeia hierárquica e a gravidade da situação), a Unidade de Saúde Pública Local,
Autarquia, toda a comunidade escolar, entre outros (fornecedores, empresas que asseguram
refeições e limpeza,…).

Na situação concreta de atuação perante um surto em contexto escolar, o procedimento é o
constante do fluxograma seguinte.
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 Mensagens-chave
Face a diferentes contextos e níveis de emergência serão criadas mensagens –chave como por
exemplo, mensagem a veicular caso seja identificado um caso suspeito confirmado ou surto
no estabelecimento de educação ou ensino.
 Agendamento de reuniões periódicas:
Serão agendadas reuniões com a comunidade escolar que permitam reportar a avaliação do
Plano implementado até ao momento.

13 – REORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR
Tal como já referido no ponto 7.1 “Medidas Gerais” seguir os procedimentos
específicos para a organização e funcionamento das atividades letivas e formativas,
bem como a utilização de espaços comuns (Cantina, Biblioteca, Ginásio, Polivalente,
Papelaria e Secretaria) contemplados no Plano de Ação e no Plano de Higienização do
Agrupamento.

NOTA FINAL
A implementação destas medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19 fica
sujeita a eventuais alterações, decorrentes da avaliação da evolução da pandemia.

setembro/2020
A Diretora do AE de Valadares

_______________________________
(Fernanda Ferrão)
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Anexo 1

COORDENADORES DE ESCOLAS BÁSICAS E JI DO AGRUPAMENTO

. EB/JI de Cadavão – Maria da Conceição Fernandes
. EB1/JI de Campolinho 1 – Isabel Maria M. S. P. Carvalho
. EB1/JI de Campolinho 2 – Cristina Mota
. EB1/JI da Capela – Isabel Maria Rosa
. EB1/JI de Francelos – Anabela Oliveira Marques da Silva
. EB1/JI da Junqueira – Laurinda Almeida
. EB1/JI de Lagos – Ana Isabel S. Rodrigues da Silva
. EB1 da Marinha – Maria Guiomar M. Pereira
. EB1/JI de Vila Chã - Maria da Conceição R. C. Lobão
. JI de Valadares (Agro) – Isabel Maia
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Anexo 2
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Anexo 3
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Anexo 4
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ESCOLA BÁSICA DE VALADARES
Anexo 5A
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ESCOLA BÁSICA DE VALADARES
Anexo 5B

26

Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de Valadares

ESCOLA BÁSICA DE VALADARES
Anexo 5C
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Anexo 6

CONTACTOS ÚTEIS

 Ponto Focal – Diretora do Agrupamento – 227169330;
937598667;
937598668.

 SNS 24 – 808 24 24 24

 USP - Unidade de Saúde Pública é - 22 711 56 41
(Horário de expediente - 8:00h- 13:00h e das 14h -17h).

 A Delegada de Saúde ou Autoridade de Saúde Pública
Senhora Doutora Teresa Sabino – 925099524; tmelo@arsnorte.min-saude.pt

 Atendimento ADC (Área dedicada à Covid - Centro de Saúde de
Canelas)
969411897
969411856
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Anexo 7

REGISTO DE OCORRÊNCIAS
Sala de Isolamento

Escola ____________________
DIA/MÊS

NOME

Nº

TURMA

TºC/SINTOMAS

CONTACTO
EE

CONTACTO
SNS 24

ANTIPIRÉTICO

TEMPO DE
PERMANÊNCIA

OBSERVAÇÕES
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Anexo 8A
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Anexo 8B
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