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1 - INTRODUÇÃO
Atendendo à evolução da COVID-19 e tendo como prioridade garantir o direito à educação das
crianças e jovens e à necessidade de assegurar o ano letivo de 2021/2022, procedeu-se à
revisão do Plano de Contingência, de modo a implementar um conjunto de medidas de
atuação para a prevenção e controlo da transmissão SARS-CoV-2 em contexto escolar.
Este Plano de Contingência foi atualizado de acordo com uma nova versão do “Referencial
Escolas - Controlo da transmissão de Covid-19 em contexto escolar” da DGS, para o ano letivo
2021/2022, no qual esclarece as regras quanto ao uso de máscara, a testagem e isolamento
profilático.
As medidas apresentadas têm como base os princípios de evidência e conhecimento
científico, bem como a evolução da situação epidemiológica e do estado vacinal da população.
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.
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, para 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 entrarem em contacto com a boca,
nariz ou olhos de pessoas que estão próximas.
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Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARSCoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz, olhos ou através de inalação de aerossóis contendo o
vírus.
Existem ainda estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente infetados em
espaços fechados.

3 – PERÍODO DE INCUBAÇÃO
O período de incubação é igual em crianças e adultos. Estima-se que o período de incubação
da doença (tempo decorrido desde a exposição ao vírus até ao aparecimento de sintomas ou
de diagnóstico da doença) seja entre 2 e 14 dias.

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, pelas Professoras Natália
Barbosa, Lúcia Gonçalves e Maria Cunha. No caso de impedimento por motivos de força maior
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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).

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. Conceição Lobão (Coordenadora do Departamento do 1º ciclo)
5. Manuela Castro (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).
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- 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 ao 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 de Contingência. Asseguram que os diretores de turma
mantêm atualizados os contactos de emergência das crianças/ alunos.

- 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.
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7 – MEDIDAS PREVENTIVAS

7.1 MEDIDAS ESPECÍFICAS QUE DEVEM SER ADOTADAS POR TODA A COMUNIDADE
ESCOLAR

Para o ano letivo 2021/2022, recomenda-se a combinação das seguintes medidas específicas
que devem ser adotadas por toda a comunidade escolar:
a. Dever de permanência em casa perante quaisquer sinais e/ou sintomas de doença, de
acordo com a Norma n.º 020/2020 da DGS, como:
i. Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual;
ii. Febre (temperatura corporal ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível;
iii. Dispneia / dificuldade respiratória sem outra causa atribuível;
iv. Anosmia (perda completa de olfato), ageusia (falta completa de paladar), disgeusia
(distorção persistente do paladar), de início súbito.
b. Utilizar máscara facial, de acordo com a Orientação n.º 011/2021 da DGS e nos termos da
legislação em vigor:
i. Qualquer pessoa com idade superior a 10 anos, e, no caso dos alunos, a partir do 2.º
ciclo do ensino básico, independentemente da idade, deve obrigatoriamente utilizar máscara
comunitária certificada ou máscara cirúrgica para o acesso ou pemanência no interior dos
estabelecimentos de educação e/ou ensino;
ii. Esta obrigatoriedade não se aplica nos espaços de recreio ao ar livre, sem prejuízo de ser
recomendado o uso de máscara sempre que se verifiquem aglomerados de pessoas;
iii. Para as crianças que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico, independentemente da
idade, a utilização de máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica é recomendada
para o acesso ou pemanência no interior dos estabelecimentos de educação e/ou ensino,
como medida adicional de proteção uma vez que estas crianças não se encontram vacinadas.
Nos espaços de recreio ao ar livre, pode ser utilizada máscara sempre que se verifiquem
aglomerados de pessoas;
iv) A utilização de máscara deve ser sempre adaptada à situação clínica, nomeadamente nas
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situações de perturbação do desenvolvimento ou do comportamento, insuficiência
respiratória ou outras patologias, mediante avaliação caso-a-caso pelo médico assistente.
c.

Manter

o

distanciamento

físico

recomendado

entre

pessoas,

nomeadamente,

implementando:
i. o respeito pelas regras gerais de segurança e de distanciamento físico entre o pessoal
docente e não docente e os alunos;
ii. nas salas de aula, sempre que possível, um distanciamento físico entre os alunos e
alunos/docentes de, pelo menos, 1 metro, com a maximização do espaço entre pessoas, sem
comprometer o normal funcionamento das atividades letivas;
iii. a separação de mesas;
iv. a definição de circuitos no recinto escolar;
v. a segmentação dos espaços comuns para funcionamento em coortes (ex: recreio);
vi. a alternância de horários de entrada, saída e mobilizações dos “grupos bolha”;
d. Lavar (utilizando água e sabão) ou desinfetar as mãos, utilizando produto biocida desinfetante
do tipo 1, comprovadamente notificado à DGS (Anexo 3);
e. Cumprir com a etiqueta respiratória (Anexo 4);
f. Limpar e desinfetar adequadamente as superfícies e espaços (utilizando produtos biocidas
desinfetantes do tipo 2 ou do tipo 4, conforme a superfície a desinfetar);
g. Assegurar uma boa ventilação dos espaços, preferencialmente com ventilação natural,
através da abertura de portas ou janelas. Pode também ser utilizada ventilação mecânica de ar
(sistema AVAC – Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado). Nestes casos deve ser garantida a
limpeza e manutenção adequada, de acordo com as recomendações do fabricante, e a
renovação do ar dos espaços fechados, por arejamento frequente e/ou pelos próprios sistemas
de ventilação mecânica (quando esta funcionalidade esteja disponível);
h. Cancelar atividades realizadas em espaço fechado que não sejam fundamentais e privilegiar,
sempre que possível, atividades ao ar livre;
i. Realizar testes laboratoriais para SARS-CoV-2 adaptados ao risco epidemiológico conforme a
Norma n.º 019/2020 da DGS e o Plano de Promoção da Operacionalização da Estratégia de
Testagem em Portugal SARS-CoV-2. Deverão ser implementados rastreios laboratoriais, de
acordo com a avaliação de risco em cada momento, tendo em conta a evolução da situação
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epidemiológica, não só no que se refere ao contexto geográfico (concelhos com maior
incidência), mas também em termos de cobertura vacinal (em função das coortes de idade/nível
de ensino);
j. Estabelecer uma comunicação empática de forma a promover o envolvimento de toda a
comunidade escolar na adoção das medidas.
A evidência científica indica que a incidência de casos de infeção por SARS-CoV-2, e mesmo de
surtos, em contexto escolar, está correlacionada com a incidência da infeção na comunidade,
designadamente através de contágios que ocorrem fora da

escola. Por esse motivo, o

esclarecimento e o envolvimento de toda a comunidade escolar são essenciais para a prevenção
da transmissão do vírus.
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 (Anexos 5A, 5B e 5C) e no
Plano de Higienização do Agrupamento.

7.2. CARACTERÍSTICAS DAS SALAS DE ISOLAMENTO

As salas de isolamento devem possuir as seguintes características:
a) Situar-se, preferencialmente, junto à entrada do edifício e na proximidade de instalações
sanitárias;
b) Possuir pavimento e paredes facilmente laváveis;
c) Ter ventilação natural;
d) Estar equipada com telefone, mesa, cadeira ou marquesa para descanso e conforto da
criança/aluno/adulto;
e) Possuir termómetro, lenços de papel, toalhetes desinfetantes, solução antisséptica de base
alcoólica e luvas descartáveis;
f) Ter contentor de resíduos, acionado por pedal e saco de plástico;
g) Estar equipada com um Kit contendo uma garrafa de água e alguns alimentos não perecíveis
(por exemplo: saqueta de bolachas, …);
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h) 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 possível/provável
da Covid-19 em contexto escolar. Todos estes contactos estão gravados no telemóvel do Ponto
Focal (Anexo 6).
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
caso provável/possível (Anexo 7).

7.3 EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DISPONIBILIZADOS PELO AGRUPAMENTO

a) 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;
b) Kit de máscaras de uso obrigatório;
c) Termómetro;
d) Toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias e noutros locais onde
seja possível a higienização das mãos;
e) Para quem presta assistência a indivíduos com sintomas (caso possível/provável) 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;
f) Garantir a existência de material e produtos de limpeza para os procedimentos adequados
de desinfeção e limpeza dos edifícios escolares (consultar Plano de Higienização);
g) Não serão ligados equipamentos de ar comprimido, pelo risco de recirculação de aerossóis;
h) Contentor de resíduos com abertura não manual e saco plástico, na sala de isolamento.
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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 PARA A DEFINIÇÃO DE CASO DE COVID-19
De acordo com a Orientação 020/2020 da DGS, o caso é considerado possível/provável de
infeção pelo COVID-19 se cumprir os critérios clínicos e epidemiológicos seguintes:
a. Critérios clínicos: Qualquer pessoa que apresente, pelo menos, um dos seguintes critérios:
i. Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual;
ii. Febre (temperatura corporal ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível;
iii. Dispneia / dificuldade respiratória sem outra causa atribuível;
iv. Anosmia (perda do olfato)de início súbito;
v. Disgeusia (distorção persistente do paladar) ou ageusia (perda do paladar) de início
súbito.
b. Critérios epidemiológicos: Qualquer pessoa que apresente, pelo menos, um dos seguintes
critérios nos 14 dias antes do início de sintomas:
i. Contacto com um caso confirmado de COVID-19;
ii. Residente ou trabalhador numa instituição onde se encontrem pessoas em situações
vulneráveis (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Estabelecimento Prisional,
Abrigo, Casa de Acolhimento ou Instituição equiparada) e onde existe transmissão
documentada de COVID-19;
iii. Exposição laboratorial não protegida a material biológico infetado com SARS-CoV2.
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9. CLASSIFICAÇÃO DE CASO DE COVID-19
De acordo com a Norma n.º 020/2020 da DGS, os casos podem ser identificados como:
• Caso possível: Pessoa que preenche os critérios clínicos;
• Caso provável: Pessoa que preenche os critérios clínicos e epidemiológicos ou critérios
clínicos e imagiológicos para definição de caso provável de COVID-19;
• Caso confirmado: pessoa que preencha os critérios laboratoriais.

10. GESTÃO DE CASO

10.1 ATUAÇÃO PERANTE UM CASO POSSÍVEL OU PROVÁVEL DE COVID-19 DENTRO
DO ESTABECIMENTO DE EDUCAÇÃO E/OU ENSINO

Perante a deteção de um caso possível ou provável de COVID-19 no estabelecimento de
educação e/ou ensino , de acordo com as definições constantes na Norma n.º 020/2020 da
DGS, devem ser tomados os seguintes passos no âmbito das Normas n.º 004 e 015/2020 da
DGS:
a. É imediatamente ativado o Plano de Contingência e é contactado o ponto focal;
b. O caso possível ou provável 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;
c. 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);
d. Na sala de isolamento seguir os procedimentos que constam nos fluxogramas “Fluxo de
Atuação perante um caso possível ou provável de COVID-19 ” (Anexo 8);
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e. 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;
f. 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:
i. Se o caso não for validado como possível ou provável 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 e não se aplica o restante “Fluxograma de atuação perante
um caso possível ou provável de COVID-19 em contexto escolar”.
ii. Se o caso for considerado validado como possível ou provável de COVID-19 pela
triagem telefónica (SNS 24 ou outras linhas) será enquadrado, de uma das seguintes
formas, de acordo com a sua gravidade:
- Vigilância clínica e isolamento no domicílio;
- Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas a doentes com suspeita de Infeção
Respiratória Aguda nos Cuidados de Saúde Primários (ADR- Comunidade, ADR-C);
- Avaliação Clínica em áreas dedicadas a doentes com suspeita de Infeção
Respiratória Aguda nos Serviços de Urgência (ADR-SU) dos hospitais;
- Intervenção da Emergência Médica Pré-Hospitalar, através do Centro de Orientação
de Doentes Urgentes (CODU) do INEM.
Nota: A Autoridade de Saúde territorialmente competente deve ser informada da situação
pelo Diretor ou pelo ponto focal do estabelecimento de educação e/ou ensino,
independentemente se o encarregado de educação contactou ou não o SNS 24 ou outras
linhas criadas para o efeito.
g. O SNS 24 (ou outras linhas de triagem telefónica) ou a Autoridade de Saúde Local:
i. prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização.
ii. esclarece o caso possível ou provável, se for um adulto, ou o encarregado de
educação, caso se trate de um menor, sobre os cuidados a adotar enquanto
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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 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 possível ou provável e o(s) respetivo(s) acompanhante(s) devem manter
a máscara devidamente colocada e respeitar, sempre que possível, o distanciamento físico
entre pessoas não coabitantes sempre que forem a pé e, no carro, viajar em lugares
diametralmente opostos, bem como assegurar arejamento adequado do veículo, abrindo
as janelas. Terminada a viagem, todas as superfícies no carro devem ser limpas e
desinfetadas;
iii. procede à avaliação de risco e informa sobre os procedimentos a adotar.
h. Caso a Autoridade de Saúde territorialmente competente considere necessário pode,
através da equipa de saúde das Unidadesde Saúde Familiar/Unidades de Cuidados de
Saúde

Personalizados

(USF/UCSP), salvaguardando a dinâmica organizacional de cada

unidade de acordo com a Norma 004/2020 da DGS, implementar medidas de prevenção
proativas, enquanto se aguarda confirmação laboratorial, nomeadamente:
i. determinar o isolamento profilático e rastreio de contactos diretos como, por
exemplo, as pessoas que estiveram sentadas em proximidade na sala de aula ou no
refeitório ou outros contactos próximos identificados;
ii. Determinar a monitorizaçãodos dos sinais e sintomas do caso em isolamento
profilático, avaliando e registando a temperatura corporal duas vezes por dia
(manhã e noite) e estando atento ao aparecimento de novos sintomas, ou
agravamento dos mesmos, compatíveis com infeção por SARS-CoV-2, de acordo
com a Orientação

n.º 010/2020 da DGS; se os sintomas se agravarem ou

surgirem outros, deve contactar o SNS 24. Como auxiliar de monitorização dos
sinais relativos à situação pulmonar, pode utilizar um oxímetro de dedo que
permite medir a taxa de oxigenação do sangue, ou seja, a percentagem de
oxigénio na circulação sanguínea. Este exame (oximetria) é importante quando
há suspeita de doenças que prejudicam ou interferem com o funcionamento dos
pulmões, doenças cardíacas ou doenças neurológicas. Uma taxa de oxigenação
do sangue baixa pode indicar a necessidade de fazer tratamento com oxigénio
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para correção adequada. cardíacas ou doenças neurológicas. Uma taxa de
oxigenação do sangue baixa pode indicar a necessidade de fazer tratamento
com oxigénio para correção adequada.

Se o resultado laboratorial, nos termos da Norma 004/2020 da DGS, indicar estar perante
um caso confirmado, a Autoridade de Saúde territorialmente competente, procederá em
conformidade, nomeadamente através da participação da equipa de saúde da USF/UCSP,
realizando:
i. Inquérito epidemiológico (deve ser iniciado, idealmente, nas primeiras 24
horas);
ii. Rastreio de contactos;
iii. Avaliação do Risco;
iv. Comunicação das situações que requerem intervenção comunitária;
A Autoridade de Saúde territorialmente competente, de acordo com o resultado da
avaliação do risco, informa o estabelecimento de educação e/ou ensino e os caos e
contactos, sobre as medidas individuais e coletivas a implementar:
i.Isolamento no domicílio;
ii. Vigilância clínica;
iii. Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados
pelo caso possível, provável ou confirmado, bem como da área de isolamento
(Orientação n.º 014/2020 da DGS);
iv. Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso possível, provável ou
confirmado em dois sacos de plástico, resistentes, com dois nós apertados,
preferencialmente com um adesivo/atilho e colocação dos mesmos em
contentores de resíduos coletivos (nunca em ecopontos);
v. Sem prejuízo das alíneas anteriores, por determinação da Autoridade de
Saúde territorialmente competente, pode ser necessário aplicar medidas
excecionais para contenção de surtos e casos.
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10.2. 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 e/ou ensino,
devem ser seguidos os seguintes passos:
Perante a comunicação ao estabelecimento de educação ou ensino, de um caso confirmado
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 .
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11. 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 (Norma n.º 015/2020 da DGS):
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11.1 IDENTIFICAÇÃO DOS CONTACTOS
O inquérito epidemiológico e o rastreio de contactos (alunos, pessoal docente e não docente;
coabitantes e pessoas em outros contextos que possam ser relevantes) devem ser
iniciados nas 24 horas seguintes ao conhecimento da existência do caso, em concordância com
a Norma n.º 015/2020 da DGS, independentemente da forma como se tomou conhecimento
da existência do mesmo.

11.2. CLASSIFICAÇÃO DOS CONTACTOS
O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é, entre outros fatores, dependente do grau de
exposição e do estado vacinal do contacto. Relativamente a estes parâmetros, os contactos
são classificados em contacto de alto risco e de baixo risco. Esta estratificação de risco é
realizada pela Autoridade de Saúde territorialmente competente no decurso da investigação
epidemiológica, de acordo com a Norma n.º 015/2020 da DGS.

11.3. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS
A Autoridade de Saúde territorialmente competente, 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),
incluindo o preenchimento mandatório de modelo para registo de casos e surtos, o qual é
partilhado, periodicamente, com a Direção do estabelecimento de educação e/ou ensino.
Por determinação da Autoridade de Saúde territorialmente competente, pode ser necessário
aplicar medidas excecionais para contenção de surtos e casos.

11.3.1 MEDIDAS INDIVIDUAIS A APLICAR AOS CONTACTOS
Em concordância com a Norma n.º 015/2020 da DGS, estas medidas não se aplicam aos
contactos de alto risco com doença confirmada de COVID-19 há menos de 90 dias, estando
sujeitos a vigilância passiva durante 14 dias desde a data da última exposição.
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Contactos de alto risco
Os contactos classificados como sendo de alto risco ficam sujeitos aos procedimentos de:
a. Isolamento profilático no domicílio ou noutro local definido pela Autoridade de Saúde
territorialmente competente, até ao final do período de vigilância ativa (Despachos n.º 2836A/2020 e/ou n.º 3103-A/2020);
b. Teste laboratorial molecular (TAAN) para SARS-CoV-2, realizado em conformidade com as
Normas n.º 015/2020 e n.º 019/2020 da DGS;
c. Vigilância ativa na Plataforma Trace Covid nos termos da Norma n.º015/2020 da DGS;
d. Perante teste negativo e assintomático deve repetir teste laboratorial molecular para
SARS-CoV-2 em conformidade com o descrito na Norma nº 015/2020 e Norma n.º019/2020.

ATENÇÃO:
A realização de teste com resultado negativo não invalida a necessidade do
cumprimento do período de isolamento profilático e vigilância ativa desde a data da última
exposição de alto risco nos termos da Norma n.º 015/2020.

Se o resultado do teste molecular for positivo, considera-se como caso confirmado e iniciamse os procedimentos relativos à “Abordagem do caso confirmado de COVID-19" do
presente documento e das Normas n.º. 004/2020 e n.º 015/2020 da DGS.
A Autoridade de Saúde territorialmente competente determina as medidas supramencionadas
e informa todos os intervenientes dos procedimentos a adotar.

Contactos de baixo risco
Os contactos classificados como sendo de baixo risco ficam, de acordo com a Norma n.º
015/2020 da DGS, sujeitos aos procedimentos de:
a. Vigilância passiva durante 14 dias desde a data da última exposição;
b. Cumprimento da Orientação n.º 010/2020 da DGS;
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c. Automonitorização e registo diário dos sintomas compatíveis com COVID-19, bem como
medição e registo da temperatura corporal, duas vezes por dia;
d. Limitar os contactos com outras pessoas, reduzindo as suas deslocações ao indispensável
(ex: trabalho, escola, casa), e adoção de medidas preventivas em permanência;
e. Contactar o SNS 24 se surgirem sintomas compatíveis com COVID-19;
f. Realização do teste laboratorial molecular (TAAN) para deteção de SARS-CoV-2, segundo
a Norma n.º 019/2020 da DGS. Se o teste molecular não estiver disponível ou não permitir a
obtenção do resultado em menos de 24 horas, deve ser utilizado um teste rápido de antigénio
(TRAg).
ATENÇÃO:
Em situação de cluster ou de surto todos os contactos (de alto e de baixo risco) devem
realizar teste rápido de antigénio (TRAg) para SARS-CoV-2, nos termos da Norma n.º
019/2020 da DGS para rápida implementação de medidas de saúde pública, de acordo com
a Norma n.º 015/2020 da DGS.

11.3.2 MEDIDAS COLETIVAS A ADOTAR PELO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO
E/OU ENSINO
A Autoridade de Saúde territorialmente competente pode determinar, além das medidas
individuais

a

adotar

pelos

contactos,

outras

medidas

coletivas

a

aplicar pelo

estabelecimento de educação e/ou ensino:
a. Encerramento de uma ou mais turmas;
b. Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação e/ou ensino;
c. Encerramento de todo o estabelecimento de educação e/ou ensino (o encerramento de
todo o estabelecimento de educação e/ou ensino só deve ser ponderado em situações de
elevado risco no estabelecimento ou na comunidade. Esta medida apenas pode ser
determinada pela Autoridade de Saúde territorialmente competente, envolvendo na
tomada de decisão as Autoridades de Saúde Regional e Nacional).
d. Sem prejuízo das alíneas anteriores, por determinação da Autoridade de Saúde
territorialmente competente, pode ser necessário aplicar medidas excecionais para
contenção de surtos e casos:
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i. A intervenção em meio escolar para prevenção de casos e surtos deve verificar-se
de forma proporcionada visando o reforço de medidas preventivas;
ii. As medidas serão adotadas de forma faseada de acordo com a análise de
risco efetuada pela Autoridade de Saúde territorialmente competente;
iii. As medidas, nomeadamente, as que impliquem suspensão da atividade letiva
presencial, serão tomadas pelo período estritamente necessário à investigação
e/ou ao isolamento de casos e de contactos de alto risco;

12 – GESTÃO DE CLUSTERS OU SURTOS
Cluster (conglomerado): Conjunto de casos, grupos ou eventos que parecem estar
relacionados pela sua forma de distribuição no espaço e/ou no tempo (Norma n.º 015/2020 da
DGS).
Surto: Ocorrência de um número de casos de uma doença, superior ao que seria considerado
expectável, numa determinada população durante um período de tempo bem definido.
Concretamente, dois ou mais casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2/COVID19
associados a um contexto não residencial específico, cujas datas de início de sintomas (ou
datas de colheita do teste, se assintomáticos) ocorreram num período de 14 dias, existindo
evidência de exposição entre os casos no período de infecciosidade de um dos casos (Norma
n.º 015/2020 da DGS).
A atuação em ambos os casos (cluster ou surto) é idêntica.
Perante a existência de um cluster ou de um surto num estabelecimento de educação
e/ou ensino, será necessário uma rápida atuação e aplicação de medidas individuais e
coletivas pela Autoridade de Saúde territorialmente competente. Nestas situações, todos
os contactos (de alto e baixo risco) devem realizar teste rápido de antigénio (TRAg) para
SARS-CoV-2, nos termos da Norma n.º 019/2020 da DGS, para a rápida implementação de
medidas de saúde pública.
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12.1. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS FACE A UM CLUSTER OU SURTO

No Quadro 1 apresentam-se medidas a implementar mediante a magnitude da
transmissão de SARS-CoV-2 na comunidade escolar. Contudo, a intervenção da Saúde
Pública e respetivas medidas preventivas, que são recomendadas pela Autoridade de
Saúde territorialmente competente, podem ocorrer de forma faseada e devem decorrer de
uma minuciosa avaliação de risco efetuada caso a caso. Estas medidas deverão ser
adequadas à realidade local e considerar, entre outros fatores, a situação epidemiológica
em que o estabelecimento de educação e/ou ensino se insere, as condições do mesmo, assim
como a existência de recursos necessários para controlo da transmissão e o estado vacinal da
comunidade escolar.
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13 – COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS PARCEIROS
É fundamental envolver os parceiros da comunidade escolar para apoiar o estabelecimento de
educação e/ou ensino a responder de forma célere e adequada e controlar a transmissão de
SARS-CoV-2.
Pela sua importância estratégica, a articulação com os parceiros da comunidade escolar 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 de
identificação de um caso possível, provável ou confirmado até à resposta a um surto.
a. A Autoridade de Saúde territorialmente competente procede à ativação da Equipa de
Saúde Pública para apoiar nas fases de investigação epidemiológica, gestão de casos,
comunicação e implementação das medidas de prevenção e controlo da transmissão
de SARS-CoV-2 em articulação com a Equipa de Saúde Escolar e outros parceiros;
b. Perante um cluster, um surto de COVID-19 ou um caso com grande impacto na
comunidade, a Autoridade de Saúde territorialmente competente informa a Comissão
Municipal de Proteção Civil, garantido assim a articulação e colaboração institucional
entre todos os organismos e serviços com responsabilidades, promovendo o
acionamento dos planos de emergência sempre que tal se justifique.
c. De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde territorialmente
competente comunica à Direção do estabelecimento de educação e/ou ensino o risco e as
medidas de proteção individuais e coletivas a adotar ;
d. Após indicação da Autoridade de Saúde territorialmente competente, a Direção do
estabelecimento de educação e/ou ensino informa todos os encarregados de educação e
restante comunidade escolar da existência de um cluster ou 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.
e. A Direção do estabelecimento de educação e/ou ensino assegura a disponibilização de
recursos e equipamentos para garantir o cumprimento das medidas indicadas pela
Autoridade de Saúde territorialmente competente.
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14 – REGRESSO DO CASO CONFIRMADO AO ESTABELECIMENTO DE
EDUCAÇÃO E/OU ENSINO
Todas as pessoas que recuperaram de COVID-19, e que cumpriram os critérios de fim de
isolamento determinados, devem manter o cumprimento das medidas de prevenção e
controlo de infeção, de acordo com as recomendações da Autoridade de Saúde
territorialmente competente.
O fim das medidas de isolamento dos doentes sintomáticos, deve ser realizado mediante
declaração do médico responsável pela vigilância sobreativa que ateste a alta clínica, no
seguimento do cumprimento dos seguintes critérios, sem necessidade de realização de teste
laboratorial para a SARS-CoV-2 e de acordo com a gravidade dos sintomas:
a. Assintomáticos ou com doença ligeira ou moderada: 10 dias desde o início dos
sintomas ou teste positivo (assintomático), desde que apresente ausência completa
da febre (sem recurso a medicação) e melhoria significativa dos sintomas durante
3 dias consecutivos;
b.

Doença grave ou crítica: 20 dias desde o início dos sintomas, desde que
apresente ausência completa da febre (sem recurso a medicação) e melhoria
significativa dos sintomas durante 3 dias consecutivos;
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c.

Pessoas com imunodepressão, independentemente da gravidade da doença: 20
dias desde o início dos sintomas, desde que apresente ausência completa da febre
(sem recurso a medicação) e melhoria significativa dos sintomas durante 3 dias
consecutivos.

As pessoas que recuperaram de COVID-19 e que cumpriram os critérios de fim de isolamento
determinados,

nos

pontos

anteriores,

não

realizam novos

testes laboratoriais para

SARS-CoV-2, nos 90 dias subsequentes ao fim do isolamento, de acordo com a Norma
004/2020 da DGS.
No regresso à escola é importante que a equipa educativa esteja atenta a possíveis alterações
emocionais e sociais das crianças e dos jovens, como consequência do impacto dos períodos
de confinamento.

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.

Valadares, outubro de 2021
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 – Lino Lobão
. EB1/JI da Junqueira – Renato Sousa
. EB1/JI de Lagos – Ana Isabel S. Rodrigues da Silva
. EB1 da Marinha – Márcia Machado
. EB1/JI de Vila Chã - Maria da Conceição R. C. Lobão
. JI de Valadares (Agro) – Manuela Castro
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Anexo 2
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Anexo 3
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Anexo 4

30

Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de Valadares

ESCOLA BÁSICA DE VALADARES
Anexo 5A
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ESCOLA BÁSICA DE VALADARES
Anexo 5B
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ESCOLA BÁSICA DE VALADARES
Anexo 5C

33

Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de Valadares

Anexo 6

CONTACTOS ÚTEIS

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

 SNS 24 – 808 24 24 24

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

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

 Médico de Saúde Pública e responsável da Saúde Escolar do ACES
Espinho-Gaia
Senhor Doutor António Oliveira – 925099750
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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 8
FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO POSSÍVEL OU PROVÁVEL DE COVID-19
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