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1 – ENQUADRAMENTO 
 

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

COV-2. Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser 

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

Este novo agente nunca tinha sido previamente identificado em seres humanos, tendo causado 

um surto na cidade de Wuhan. Embora o epicentro da epidemia seja em Wuhan, Província de 

Hubei (China), onde estão relatados a maior parte dos casos, o risco de infeção estende-se a 

qualquer área internacional com casos confirmados, onde se verifique transmissão ativa e 

sustentada do vírus. 

As escolas são espaços prioritários para a implementação de planos de contingência, uma vez 

que pelas suas características são locais ideais para a disseminação do vírus.  

O objetivo do Plano de Contingência é manter a atividade da instituição escolar, em face dos 

possíveis efeitos da epidemia, nomeadamente o absentismo dos profissionais e dos alunos e 

respetivas repercussões nas atividades escolares e no ambiente familiar e social de toda a 

comunidade educativa.  

As medidas necessárias, a sua calendarização, bem como as responsabilidades de cada pessoa 

dentro da instituição, devem ser ajustadas aos diferentes cenários de evolução da epidemia, a 

fim de assegurar que cada um saiba o que fazer em situação de crise e o que esperar das ações 

desenvolvidas por si e pelos outros. 

Elaborar um Plano de Contingência permite que o Agrupamento se prepare para enfrentar, de 

modo adequado, as possíveis consequências de uma pandemia, em estreita articulação com as 

famílias, os serviços de saúde e outras estruturas pertinentes da comunidade educativa. 

Em seguida, encontra-se descrito o Plano de Contingência para o Agrupamento de Escolas de 

Valadares. O mesmo 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 Plano de Contingência. 
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2 – TRANSMISSÃO DO VÍRUS 
 

Considera-se que o SARS-COV-2 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 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 as 

mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos). 

3 – PERÍODO DE INCUBAÇÃO 
 

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). 

4 – PRINCIPAIS SINTOMAS 
 

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

 Febre; 

 Tosse; 

 Falta de ar (dificuldade respiratória); 

 Cansaço. 

5 – COORDENADORA E EQUIPA COORDENADORA 
 

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 
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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: Diretora do Agrupamento de Escolas de Valadares, Fernanda Ferrão. 

Equipa Coordenadora (orienta e coordena a implementação do plano): 

1. Lígia Batista (Subdiretora) 

2. Lurdes Rodrigues (Adjunta 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 do Plano de Contingência é responsável por supervisionar todas as ações 

implícitas no plano de ação da Equipa Coordenadora em articulação com as entidades externas 

e por garantir a circulação de informação pela comunidade educativa, usando como forma 

privilegiada as tecnologias de informação e comunicação. 

 Subdiretora – Responsável pela implementação e desenvolvimento do plano na Escola Básica 

de Valadares. 

  Adjunta 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. Será o elo de ligação com o Centro de Saúde da Boa 

Nova. 
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 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. 

 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. 

 Coordenador dos Assistentes Operacionais – Gere os recursos materiais necessários e 

assegura que todos os Assistentes Operacionais cumprem as medidas de higiene definidas no 

plano, nomeadamente a higienização dos espaços, equipamentos e materiais. Garante que são 

rigorosamente implementados os procedimentos previstos neste plano, durante o 

acompanhamento dos casos suspeito de infeção à 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  
 

Os elementos desta equipa acompanham os alunos com sintomas na sala de isolamento de 

acordo com o definido. 

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. 

 

Educação Pré-Escolar e 1º CEB – A definir pelos Coordenadores/Responsáveis de 

estabelecimento. 

2º e 3º CEB (Escola sede) – Os Assistentes Operacionais designados. 
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7 – PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS 
 

Atualmente não existe vacina contra o SARS-COV-2. A melhor maneira de prevenir a infeção é 

evitar a exposição ao vírus. 

7.1 - Medidas de Âmbito Geral 

 Lavar as mãos frequentemente com sabão e água, durante 20 segundos, ou esfregar as mãos 

com gel alcoólico, que contenha pelo menos 60% de álcool, se não for possível lavar as mãos. Se 

as mãos estiverem visivelmente sujas, devem ser usados preferencialmente sabão e água. 

 Cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel descartável sempre que for necessário assoar, 

tossir ou espirrar. O lenço de papel deverá ser descartado num caixote de lixo e, em seguida, 

deverão ser lavadas as mãos. Na ausência de lenços de papel descartáveis, poder-se-á tossir ou 

espirrar para a prega do cotovelo. Nunca se deve tossir nem espirrar para o ar ou para as mãos.  

  As pessoas que sintam tosse, febre ou dificuldade respiratória devem permanecer em casa, 

contactar a linha Saúde 24 (808 24 24 24) e não se deslocar para o seu local de trabalho, escolas 

ou estabelecimentos de saúde.  

 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos.  

 Evitar contacto próximo de pessoas com tosse, febre ou dificuldade respiratória. 

 Reforçar as medidas de limpeza do estabelecimento de ensino (desinfeção no final do dia de 

espaços e material, limpeza de corrimãos e de puxadores das portas, várias vezes ao dia, 

utilizando uma solução desinfetante, limpeza de teclados, ratos de computador e outros 

dispositivos, utilizando desinfetante apropriado…); 

 Arejar os espaços/salas em todos os intervalos das atividades letivas. Solicitar aos Docentes 

que deixem as janelas abertas durante os intervalos, antes de sair; 

 Colocar dispositivos com solução de base alcoólica na sala de isolamento; 

 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; 

 Em caso de sintomas ou dúvidas, contactar a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) e não deslocar-se 

diretamente para um estabelecimento de saúde. 
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 Consultar regularmente informação em www.dgs.pt  

Obs.: O uso de máscaras de proteção na população em geral, alunos ou colaboradores não está 

recomendado, uma vez que não há qualquer evidência de benefício do seu uso fora de 

estabelecimentos de saúde. 

 

Características das salas de isolamento 

A sala de isolamento deve possuir as seguintes caraterísticas:  

 Situar-se, preferencialmente, junto à entrada do edifício e na proximidade de instalações 

sanitárias;  

 Possuir pavimento e paredes facilmente laváveis;  

 Ter ventilação natural ou sistema de ventilação mecânica;  

 Estar equipada com telefone, mesa, cadeira ou marquesa para descanso e conforto do 

adulto/aluno;  

 Possuir lenços de papel, toalhetes desinfetantes ou 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). 

 

O Agrupamento compromete-se a disponibilizar os seguintes equipamentos e produtos: 

– Solução antissética de base alcoólica em sítios estratégicos (ex.: zona de refeições, áreas de 

isolamento), conjuntamente com informação sobre os procedimentos de higienização das mãos; 

– Máscaras cirúrgicas para utilização da pessoa com sintomas (caso suspeito); 

– Máscaras cirúrgicas, óculos de proteção e luvas descartáveis, a utilizar enquanto medida de 

precaução para o acompanhante; 

– Termómetro;  

– Toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias e noutros locais onde 

seja possível a higienização das mãos; 

 – Contentor de resíduos com abertura não manual e saco plástico, na sala de isolamento. 

 

http://www.dgs.pt/
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7.2 – Situações específicas 

7.2.1 - Atividades práticas de Educação Física 

Em todos os níveis de educação e ensino, as atividades práticas de Educação Física apenas 

poderão decorrer no exterior. Essas atividades em espaços fechados ficam suspensas 

temporariamente. 

7.2.2 – Intervenção Precoce na Infância 

As docentes destacadas na Equipas Locais de Intervenção, no quadro da Intervenção Precoce na 

Infância, devem suspender a intervenção em contexto de domicílio. Nos estabelecimentos de 

educação e ensino em que desenvolvem a sua ação, deverão seguir as medidas dos respetivos 

Planos de Contingência. 

 

7.3 - 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 – IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE ATUAÇÃO 
 

CRITÉRIOS CLÍNICOS E EPIDEMIOLÓGICOS  

Define-se como caso suspeito, de acordo com a DGS, quem apresente como critérios clínicos 

infeção respiratória aguda (febre/tosse/dificuldade respiratória) associados a critérios 

epidemiológicos. 

De acordo com a Orientação 006/2020 da DGS, atualizada em 26/02/2020, o caso é considerado 

suspeito de infeção pelo 2019-nCoV se cumprir os critérios clínicos e epidemiológicos constantes 

do quadro seguinte: 
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PROCESSO DE ALERTA 

 Fora da escola, quem apresentar critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou 

com sinais e sintomas de COVID-19 deve contactar de imediato a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) 

e informar a Direção do Agrupamento (por via telefone); 

 Em contexto de escola, o elemento da comunidade escolar que identifique outro com 

sintomas e ligação epidemiológica (compatíveis com a definição de caso suspeito de COVID-19) 

comunica imediatamente ao Assistente Operacional que esteja em serviço no local; 

 O Assistente Operacional acompanha para a sala de isolamento o caso suspeito e informa um 

elemento da equipa operativa; 

 O Encarregado de Educação da criança/aluno é contactado de imediato (pela equipa 

coordenadora). 

 Se a identificação do caso suspeito ocorrer na sala de aula/atividades, o docente do aluno 

procede de imediato ao arejamento da sala.  

 

ATUAÇÃO DO ELEMENTO DA EQUIPA OPERACIONAL 

 Dirige-se de imediato para a sala de isolamento; 

 Higieniza as mãos, coloca luvas descartáveis, óculos de proteção e máscara cirúrgica; 

 Verifica a temperatura e outros sintomas da pessoa suspeita de infeção, mantendo a distância 

de segurança recomendada; 

 Contacta a linha Saúde 24 (808 24 24 24) e age de acordo com as orientações dadas; 

 Preenche a folha de ocorrências; 

 A pessoa com sintomas coloca a máscara a si própria (devendo higienizar as mãos antes e 

depois de o fazer);  

 O caso suspeito permanece na sala de isolamento com o elemento acompanhante, utiliza 

máscara e, 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, no caso de aluno/criança). 
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APÓS A AVALIAÇÃO, O RESULTADO PODERÁ SER: 

A – Caso Suspeito não Validado (pelas entidades de saúde) 

Este fica encerrado para a COVID-19. A linha Saúde 24 define os procedimentos habituais e 

adequados à situação clínica da criança, aluno, docente ou trabalhador não docente. 

 

B – Caso Suspeito Validado (pelas entidades de saúde) 

 A Diretora do Agrupamento informa de imediato o Delegado Regional de Educação do Norte 

sobre a existência do caso suspeito validado; 

 A DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o Instituto Nacional de Saúde 

Doutor Ricardo Jorge (INSA) e a Autoridade de Saúde Regional, iniciando-se a investigação 

epidemiológica e a gestão de contactos; 

 A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua vez 

informa a Autoridade de Saúde Local; 

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

– Se o caso não for confirmado, este fica encerrado para a 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 interdita até à validação da 

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

poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde; 

Todos os casos encaminhados para a sala de isolamento devem ficar registados no documento 

criado para este efeito. 

 

Na situação de caso confirmado 

 A escola deve: 

 Providenciar, junto das entidades competentes, a limpeza e desinfeção da área de isolamento; 

 Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas 

e mais utilizadas pela pessoa (doente confirmado); 
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 Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o doente confirmado, 

incluindo materiais e equipamentos utilizados por este; 

 Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco plástico (com espessura de 50 a 70 

mícron) que, após ser devidamente fechado, deve ser enviado para operador licenciado para a 

gestão de resíduos hospitalares com risco biológico. 

9 – PROCEDIMENTOS DE 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 

1. Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, secção, zona até 2 metros) do 

caso; 

2. Quem esteve face a face com o caso confirmado ou em espaço fechado com o 

mesmo; 

3. Quem partilhou com o caso confirmado louça (pratos, copos, talheres), toalhas ou 

outros objetos e equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, 

sangue ou gotículas respiratórias. 
 

          Baixo Risco de Exposição   

1. Quem teve contacto momentâneo com o caso confirmado;  

2. Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas 

de prevenção (exemplo: utilização adequada dos meios de contenção 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. 

 

Março/2020 

 

A Diretora do AE de Valadares 

 

 Fernanda Ferrão 


