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Agrupamento de Escolas do Alto de Azambuja 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 

CORONAVIRUS / COVID-19 

 

1. ENQUADRAMENTO DA QUESTÃO 

 

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

determinaram, a todos os serviços ou estabelecimentos, a elaboração de planos de contingência 

que minimizem o risco de contágio e permitam o bom funcionamento das atividades essenciais.  

A Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu um conjunto de informações e orientações, das 

quais se destacam a INFORMAÇÃO 005/2020 de 27/02/2020 e a ORIENTAÇÃO 006/2020 de 

26/02/2020, que são atualizadas pela DGS de acordo com a evolução da situação.  

Este documento, que deve ter em conta cada estabelecimento, em cumprimento do 

disposto no Despacho n.º 2836-A/2020, de 02/03/2020, designado por plano de contingência, 

deverá ter em consideração a estrutura proposta pela DGAEP, que define um conjunto de 

orientações que permite a preparação e adequação da resposta de cada escola, centrando-se 

nas questões operacionais a acautelar, de forma a proteger a saúde dos alunos, docentes, não 

docentes e visitantes, assegurando a continuidade da atividade.  

Este documento norteia-se também pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-

D/2020 de 20 de julho, pelo Referencial Escolas – Controlo da transmissão de COVID-19 em 

contexto escolar de 4/09/2020 e pelas Orientações para a realização em Regime Presencial de 

práticas de Educação Física. 

A aplicação das medidas previstas, no plano de contingência, não prejudica a aplicação 

das recomendações e informações emitidas e a emitir pela DGS.  
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1.1.  O QUE É A COVID-19, SINTOMAS, TRANSMISSÃO E INCUBAÇÃO 

 

 A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-

2). 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). 

 As crianças e jovens diagnosticados com COVID-19 têm habitualmente uma 

manifestação ligeira da doença, com menor risco de complicações e hospitalização. 

 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 SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou 

olhos. 

 Existem ainda estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente infetados 

em espaços fechados. 

 Atualmente, estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido desde a 

exposição ao vírus até ao aparecimento de sintomas) seja entre 1 e 14 dias. A 

transmissão de SARS-CoV-2 pode ocorrer cerca de dois dias antes da manifestação de 

sintomas. 
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2. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

2.1. IDENTIFICAÇÃO DOS EFEITOS QUE A INFEÇÃO DE ALUNOS, DOCENTES, TRABALHADORES 

NÃO DOCENTES E VISITANTES PODE CAUSAR NO AGRUPAMENTO 

 O Agrupamento de Escolas do Alto de Azambuja deve estar preparado para a 

possibilidade de parte (ou a totalidade) dos membros da Comunidade Educativa não ir trabalhar, 

devido a doença, suspensão de transportes públicos, encerramento de escolas, entre outras 

situações possíveis.  

 Os recursos essenciais (matérias-primas, fornecedores, prestadores de serviços e 

logística), necessários para manter em funcionamento o Agrupamento, terão de estar 

assegurados, caso contrário poderão vir a ser alterados alguns serviços, áreas ou mesmo, em 

situações extremas, encerradas serviços ou escolas do Agrupamento. 

As pessoas externas ao processo educativo (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 e de preferência com 

marcação prévia. 

 O Agrupamento poderá vir a recorrer a formas alternativas de trabalho ou de realização de 

tarefas, designadamente o recurso a teletrabalho, reuniões por vídeo, teleconferências e acesso 

remoto. 

 As atividades do Plano Anual de Atividades dirigidas aos alunos estão planificadas e 

devem em todos os momentos respeitar as Orientações da DGS, da DGE e da DGESTE, 

podendo vir a ser adiadas ou canceladas as que se considerem potenciar o risco de contágio. 

Caso seja necessário recorrer ao regime misto ou não presencial, algumas das visitas de estudo 

poderão ser convertidas em visitas online/virtuais. 

 

2.2. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO DA COVID-19 

2.2.1. Quais as medidas de prevenção? 

Para minimizar o risco de infeção por SARS-CoV-2, é fundamental adotar medidas de 

prevenção e controlo da transmissão da COVID-19. 

A definição destas medidas, deve considerar que o vírus se transmite de pessoa para 

pessoa, essencialmente através de gotículas que podem ser inaladas ou depositar-se em 
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superfícies ou objetos em que tocamos, e, eventualmente, através de aerossóis 

potencialmente infetados em espaços fechados. 

Neste sentido, destacam-se as seguintes medidas gerais: 

 Distanciamento entre pessoas; 

 Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos e etiqueta respiratória; 

 Utilização de equipamentos de proteção individual (por exemplo máscaras); 

 Higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos espaços; 

 Automonitorização de sintomas, não se deslocando para a escola pessoas com 

sintomas sugestivos de COVID-19. 

Não havendo ainda uma vacina ou tratamento específico para esta doença, as medidas 

preventivas assumem um papel crucial no combate à COVID-19. 

 

2.3.3. Medidas aplicadas para abertura do Agrupamento em segurança 

1.º, 2.º e 3.º Ciclos 

Tento em conta a situação epidemiológica atual, algumas medidas específicas deve ser 

adotado por toda a comunidade escolar: 

 Os alunos estão organizados em grupos e esta organização mantém-se ao longo de todo 

período, que permanecem na escola. Cada grupo vai ter, na medida do possível, horários 

de aulas, intervalos e refeições organizados de forma a evitar o contacto com outros 

grupos; 

 Cada turma tem uma sala fixa e cada aluno mantem o mesmo lugar na sala de aula. 

 As aulas de Ciências Naturais e de Físico-Química serão lecionadas na sala de cada 

turma. 

 As aulas de Educação Visual e de Educação Tecnológica serão, sempre que possível, 

lecionadas na sala da turma. 

 As aulas de Educação Musical da EBI decorrerão no Auditório, por ter uma área que 

permite maior distanciamento entre alunos. As atividades com instrumentos de sopro 

devem ser realizadas, sempre que possível, ao ar livre e implicam distanciamento de 3 

metros entre cada aluno e só deverão retirar a máscara no momento de tocar.  

 Em todas as atividades que envolvam canto aplicam-se as mesmas regras de Educação 

Musical. 
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 Os intervalos são desfasados entre as turmas, devendo os alunos permanecer, dentro da 

sala atribuída à turma ou dentro do recinto escolar, nos espaços definidos para esse 

grupo.  

 O pessoal docente, pessoal não docente e os alunos devem respeitar as regras de 

segurança e de distanciamento físico aconselhado de 2 metros, sempre que possível. 

Em todos espaços dos estabelecimentos de educação ou ensino, em todos os momentos e 

em cumprimento da legislação em vigor, devem utilizar máscara: 

 Pessoal docente; 

 Pessoal não docente; 

 Alunos a partir do 2.º ciclo do ensino básico; 

 Encarregados de educação; 

 Fornecedores e outros elementos externos. 

 As exceções previstas ao uso de máscara são: 

o Para alimentação, devido à sua impraticabilidade; 

o Durante a prática de atividade física em que ocorre esforço físico; 

o Atestado Médico de Incapacidade Multiusos ou declaração médica que ateste 

condição clínica incapacitante para a sua utilização. 

 Na entrada e saída da Escola é obrigatória a higienização das mãos com solução 

antisséptica de base alcoólica (SABA). Esta higienização deve ser repetida várias vezes 

ao longo do dia (antes e depois de ir à casa de banho, antes de comer, antes de entrar na 

sala de aula, depois de se assoar...) 

 Os espaços interiores devem ser bem arejados, mantendo as janelas abertas (mas 

evitando correntes de ar). 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. 

 

Condições específicas de funcionamento da disciplina de Educação Física 

O presente documento pretende ser um guia para reduzir um eventual risco de 

transmissão de SARS-COVID2 nas aulas de Educação Física e uma forma de operacionalizar a 

disciplina em regime presencial, durante o ano letivo 2020|2021. Este teve por base as 
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orientações para a realização em regime presencial das aulas práticas de Educação Física, 

provenientes do Ministério Educação e Direção Geral da Saúde, a 1 de setembro.  

   

1. Os alunos aguardam, próximo do portão da escola, (mantendo o devido distanciamento) que 

o professor leve os alunos para o Pavilhão da Casa do Povo de Manique do Intendente.  

2. Chegados ao pavilhão, os alunos desinfetam as mãos e entram individualmente, dirigindo-se 

para o balneário que é definido para a sua turma e que estará afixado. No corredor de acesso ao 

balneário, devem circular pela direita de forma a evitar cruzamentos.  

3. Dentro do balneário, o uso de máscara de proteção individual continua a ser obrigatório e 

deverá ser tido em conta, as normas da correta utilização da mesma. Cada aluno terá um cabide 

e zona de vestir definida e que deve respeitar.   

4. Depois de estarem equipados e de terem trocado de calçado, devem dirigir-se para o espaço 

de aula e desinfetam novamente as mãos. Consigo levam um saco/mochila com uma toalha de 

rosto, uma garrafa de água e um saco identificado para colocar a sua máscara. A máscara só é 

retirada quando o professor o indicar.   

5. Dentro do espaço de aula, cada aluno terá um espaço devidamente identificado para colocar 

os seus pertences, não sendo permitido ao aluno deslocar-se ao balneário no decorrer da aula.  

6. No decorrer da aula, os locais de realização da aula respeitarão, sempre que possível, o 

distanciamento mínimo de 3 metros e estarão sinalizados. As mesmas sinalizações, servirão 

para início/final da aula, exercícios de mobilização específica e exercícios individuais. Serão 

privilegiadas as tarefas individuais e desenvolvidas situações de ensino com grupos reduzidos, 

ajustados aos espaços de atividade física e valorizando a utilização de formas de jogo reduzidas 

e condicionadas. O contacto físico não será permitido.  

7. Serão numeradas as bolas e materiais de educação física que possam ser utilizados 

individualmente pelos alunos de modo a que durante a aula não haja troca involuntária de 

materiais.  

8. Será privilegiado o treino individualizado e sempre que possível os alunos serão posicionados 

para o mesmo lado, evitando o frente-a-frente.   

9. Os coletes só devem ser utilizados por uma turma e devem ser lavados antes de outra 

utilização.  

10. Algumas superfícies porosas ou equipamentos serão revestidos com película aderente de 

forma a facilitar a sua higienização. Serão substituídas sempre que se encontrem visivelmente 

degradadas.   
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11. Quando a aula terminar, os alunos desinfetam as mãos e colocam novamente a máscara, 

deslocando-se para o seu respetivo balneário, não podendo utilizar os duches.   

12. Depois de trocarem de roupa, calçado e higienizarem-se, os alunos saem do balneário, e 

dirigem-se para o exterior do pavilhão, aguardando pelos restantes colegas da turma e 

professor. Os banhos não serão permitidos.  

13. As portas de acesso e saída do pavilhão são diferentes e estarão devidamente 

identificadas.  

14. É proibido ter telemóvel dentro do pavilhão. Este será deixado à entrada do pavilhão.  

15. Todos os assistentes operacionais e professores utilizarão máscara de proteção individual, 

estando o professor dispensado do uso da mesma durante a realização de exercício físico e 

desporto.  

16. Os balneários e materiais utilizados em aula serão higienizados após cada aula, pelos 

assistentes operacionais, de acordo com a Orientação n.º 014/2020 e da Orientação n.º 

030/2020, da DGS. Os materiais com superfícies porosas, como pegas de equipamentos, serão 

revestidos com película aderente, que será trocada sempre que danificada e ao final do dia.  

17. Após a aula, o pavilhão será ventilado de forma natural, através da abertura das suas portas 

e janelas.  

18. A principal preocupação da Escola e dos professores de Educação Física é dar prioridade à 

prevenção da doença e à minimização do risco de transmissão do novo SARS-COV-2, 

procurando garantir condições de segurança e higiene através da adoção de um conjunto de 

medidas preventivas. Como tal, irá sempre que possível, privilegiar-se as atividades de menor 

risco em detrimento das atividades de risco acrescido.  

19. A sala de isolamento está devidamente identificada e equipada com o material constante nas 

normas da DGS.  

 

 Educação Pré-escolar 

 

1. As crianças são entregues à porta do estabelecimento escolar pelo seu encarregado de 

educação, ou por pessoa por ele designada, e recebidas por um assistente operacional 

destacado para o efeito, evitando assim a circulação de pessoas externas no interior do recinto. 

2. As crianças estão divididas em dois grupos de acordo com as turmas a que pertencem; 

3. À entrada, as crianças trocam o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado no 

espaço/sala utilizado do Jardim de Infância. Este calçado extra permanece no Jardim, sendo 

higienizado, no final do dia; 
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4. As crianças desinfetam as mãos logo à entrada do Jardim de Infância com base alcoólica 

(SABA), assim como várias vezes ao dia – antes e após as refeições, antes e após a ida à casa 

de banho e sempre que regressem do espaço exterior; 

5. As portas das salas devem manter-se abertas de forma a evitar o toque frequente em 

superfícies; 

6. Nas salas de aula garante-se uma maximização do espaço entre crianças por forma a garantir 

o distanciamento físico de 1,5-2 metros; 

7. Das salas são removidos os acessórios não essenciais à prática das atividades pedagógicas, 

reforçando a limpeza e desinfeção. 

8. Deve garantir-se a existência de material individual, necessário para cada atividade, ou a 

desinfeção do mesmo entre utilizações. 

9. Deve evitar-se concentrações nas idas à casa de banho. 

10. Não são permitidos brinquedos ou outros objetos, não necessários, trazidos de casa. 

11. Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes medidas de 

distanciamento e higiene: 

o A hora da refeição é desfasada para evitar o cruzamento de crianças. 

o Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de 

distanciamento físico possível entre crianças; 

o Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas, 

para que o façam de forma correta; 

o As mudas de roupa que vêm de casa, ou as peças de roupa suja devem vir/ir em 

saco plástico fechado; 

12. O contacto com as famílias é realizado à entrada do Jardim, privilegiando a via telefone e 

meios digitais; 

13. Não há festas nem reuniões de encarregados de educação presenciais; 

14. Todas as Educadoras e as Assistentes têm de utilizar máscara no interior do Jardim; 

15. Assegura-se uma boa ventilação e renovação frequente de ar, através da abertura de 

portas e janelas; 

16. Pode também ser utilizada ventilação mecânica de ar (sistema AVAC – Aquecimento, 

Ventilação e Ar Condicionado).  
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Acesso/Reorganização do Espaço Escolar 

1. Foram definidos circuitos de entrada e saída da sala de aula para cada grupo, de forma a 

minimizar o cruzamento de pessoas; 

2. Foram definidas SALAS DE ISOLAMENTO  em todas as escolas (EBI – Anexo 1; CEA – 

Anexo 2 e JIM – Anexo 3). 

3. A cada grupo foi atribuído, pelo menos, uma zona da escola; 

4. Cada sala de aula será, sempre que possível, utilizada pelo mesmo grupo de alunos, de 

acordo com a dimensão e características da escola; 

5. A Biblioteca encontra-se encerrada, sendo realizada marcação atempada (registo em 

documento próprio) do espaço pelos docentes que, durante o tempo letivo, acompanham a 

respetiva turma para requisição e consulta dos livros da BE ou para atividade letiva. 

6. O Sala do Futuro/LIC encontra-se encerrada, sendo realizada marcação atempada (registo 

em documento próprio) do espaço pelos docentes que, durante o tempo letivo, acompanham a 

respetiva turma para atividade letiva. 

7. Os horários encontram-se desfasados entre turmas, de forma a evitar aglomeração de 

pessoas à entrada e à saída do recinto escolar. 

8. As portas encontram-se, sempre que possível, abertas de forma a evitar o toque frequente em 

superfícies e com higienização frequente. 

9. Os percursos para chegar/sair das diferentes salas de aula fazem-se por caminhos 

devidamente identificados que devem ser rigorosamente cumpridos, bem como os horários 

estipulados de aulas e de intervalos. 

10. Foram realizadas as marcações dos espaços para cada turma permanecer durante os 

intervalos no exterior dos edifícios escolares.  

 

Disposição/Distanciamento na Sala de Aula 

 As salas de aula foram reorganizadas de modo a garantirem uma maximização do 

espaço entre alunos e alunos/docentes, garantindo sempre o distanciamento físico de, 

pelo menos, 1 metro; 

 As mesas e cadeiras têm de permanecer sempre nos locais previamente marcados. 

 Cada turma tem uma sala de aula fixa e cada aluno mantém o mesmo lugar em todas as 

aulas, o qual está devidamente marcado. 
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 No caso de haverem salas desocupadas os docentes podem, sempre que as atividades 

assim o permitirem, dividir a turma por duas salas, de forma a haver mais distanciamento 

entre os alunos.  

 Todo o recinto escolar pode ser aproveitado como local de aprendizagem, mantendo-se 

as regras de comportamento de sala de aula. 

 

Refeitório Escolar 

 

 Haverá desfasamento do intervalo para o almoço entre grupos de crianças/alunos ou 

turmas, de forma a evitar o cruzamento e permanência do menor número de pessoas 

possível no mesmo espaço. Será assegurado o distanciamento físico recomendado entre 

os utilizadores, no caso da educação pré-escolar haverá marcação de lugares; 

 Será assegurada a ventilação e renovação frequente do ar, através da abertura de portas 

e janelas. A(s) porta(s) de acesso estão abertas, evitando o seu manuseamento; 

  Será afixada a informação da DGS no espaço do refeitório alertando para as boas 

práticas de higiene e lavagem das mãos e orientações para a utilização de soluções à 

base de álcool; 

 É obrigatório a utilização de máscara no refeitório, exceto no período de consumo da 

refeição, período durante o qual a máscara deverá ser colocada dentro da saqueta dos 

talheres, se disponível; 

 Não poderá haver partilha de alimentos e utensílios/equipamentos entre utilizadores; 

 A disposição das cadeiras e mesas garantem o distanciamento físico, estando 

assinalados os lugares interditos;  

 Após cada ocupação de cada grupo/turma será realizada a limpeza e higienização do 

espaço. 

 Haverá circuitos específicos para o refeitório, com definição de entrada e saída da área; 

 Na fila de espera, os utilizadores têm de manter a distância de, pelo menos, 2 metros; 

 Serão colocados dispensadores de solução à base de álcool à entrada de cada refeitório, 

associados a uma informação incentivadora e explicativa; 

 Será assegurada a disponibilização dos tabuleiros e copos de modo a evitar o 

manuseamento pelos utilizadores ou definir um colaborador para a preparação e entrega 

do tabuleiro; 

 Os talheres e guardanapos de papel estão em saquetas individuais. Esta saqueta poderá 

ser utilizada para guardar a máscara, durante a refeição; 
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 Não haverá elementos decorativos e porta-guardanapos nas mesas de refeição; 

 Serão eliminados os jarros com água e dos cestos do pão nas mesas de refeição, se 

aplicável (dispensadores de água fechados com torneira); 

 Será previsto um procedimento de recolha dos tabuleiros que evite o contacto dos 

utilizadores com os tabuleiros dos restantes utilizadores e evite aglomeração de pessoas; 

 Após cada utilização será efetuada a desinfeção com recurso a detergentes adequados, 

os equipamentos críticos (p. ex.: leitores de cartões eletrónicos), todas as zonas de 

contacto frequente (p. ex.: maçanetas de portas, torneiras de lavatórios, bancadas, 

corrimãos) e também a higienização das mesas, cadeiras (assentos e encostos) e 

tabuleiros com produtos recomendados; 

 Um assistente operacional fica responsável por controlar o número de entradas, indicar o 

local a ocupar e monitorizar o cumprimento de rotina de higienização das mãos pelos 

utilizadores quando entram e saem do espaço. 

 

Bar/Bufete 

 

 Serão cumpridas as medidas previstas no plano de HACCP; 

 Será assegurado o cumprimento das recomendações para a manipulação de alimentos; 

 O bufete apresenta condições que permitam o distanciamento físico recomendado (2 

metros) entre as pessoas e assegure uma organização que permita cumprir as 

recomendações;  

 Será garantido que os funcionários e colaboradores do bufete cumprem as 

recomendações de higiene, limpeza, desinfeção e distanciamento recomendados;  

 Será assegurado que nos pedidos/pagamentos ao balcão, no caso de poder formar-se 

uma fila de espera, os utilizadores são incentivados a manter a distância de, pelo menos, 

2 metros, podendo ser conseguido através da sinalização do local e/ou informação 

adequada;  

  Serão retirados os elementos decorativos e dos porta-guardanapos das mesas;  

  Promover a eliminação de jarros com água, optando por meios que evitem a 

manipulação pelos utilizadores;  

 Será evitada a exposição das colheres de café e pacotes de açúcar, se aplicável;  

 Será feita a desinfeção adequada de todas as zonas de contacto frequente (p. ex.: 

maçanetas de portas, torneiras de lavatórios, bancadas, corrimãos), pelo menos duas 

vezes por dia;  
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 Será feita a higienização das mesas, cadeiras (assentos e encostos) e tabuleiros com 

produtos recomendados após cada utilização;   

 Haverá dispensadores de solução à base de álcool localizados perto da entrada e noutros 

locais convenientes, associados a uma informação incentivadora e explicativa;  

 Tudo será feito para que utilizadores do bufete cumpram as recomendações de 

segurança emanadas;  

 Os pagamentos são feitos com o cartão da escola; 

 Os lanches serão entregues na sala de aula de cada turma, pouco tempo antes da hora 

do primeiro intervalo da manhã, de acordo os pedidos feitos pelos alunos. 

 

Sala de professores/Sala de Diretores de Turma 

Na sala de professores devem permanecer até 10 pessoas. Na sala de refeições devem 

permanecer no máximo 3 pessoas. Na sala de Diretores de Turma devem permanecer no 

máximo 4 pessoas. 

 

Reprografia e Papelaria 

 Todos os materiais para imprimir devem ser enviados, preferencialmente, para o 

respetivo email. 

 Os materiais a imprimir/fotocopiar devem ser enviados (ou entregues na reprografia, caso 

não seja de todo possível, em formato digital), sempre que possível, com 48h de 

antecedência. 

 Deve privilegiar-se o carregamento do cartão e a marcação das senhas de almoço 

ONLINE (caso seja de todo impossível pode ser efetuado na Secretaria).  

  Para carregar o cartão ou adquirir matérias da papelaria, de forma presencial, os alunos 

devem manter a distância de segurança marcada junto ao balcão, desinfetando as mãos 

antes e depois da entrega de materiais ou dinheiro. 

 

Serviços Administrativos 

 Nos procedimentos administrativos privilegia-se a via digital, devendo os contactos ser 

realizados através do emailsecretaria@aveaca.pt ou via telefone. 

mailto:secretaria@aveaca.pt
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 Outros assuntos poderão ser atendidos pessoalmente, mas apenas após análise da 

situação pela Diretora, ou quem a substitua na sua ausência e por marcação prévia, 

cumprindo todas as regras da DGS. 

Biblioteca Escolar 

 O atendimento presencial é assegurado pela professora bibliotecária, por um docente, ou 

assistente operacional. 

 Há ainda um atendimento permanente feito através do correio eletrónico da biblioteca: 

biblioteca@aveaca.pt 

 Permissão de entrada: o aluno, professor ou outro utilizador deve aguardar a sua vez 

para entrar na Biblioteca, de acordo com a permissão do elemento ao serviço no 

atendimento. 

 Desinfeção de mãos: o utilizador deve desinfetar as mãos na entrada da Biblioteca e 

informar o que pretende fazer no espaço. 

 Uso de máscara: o utilizador deve usar máscara de proteção no espaço. 

 Distanciamento físico: o utilizador deve manter as regras de distanciamento físico 

recomendadas pela DGS e estar atento às marcações no chão. 

 Mochilas e sacos: se o utilizador for portador de mochila, ou saco deve, manter os 

mesmos consigo, não devendo pousar os seus pertences nas mesas ou cadeiras. 

 Número máximo de utilizadores na BE: 4. Podem estar no espaço da BE, por exemplo, 

um aluno na mesa de trabalho individual, e um em cada um nos computadores da BE 

(neste momento são dois). Com este cenário pode ainda entrar um utilizador para fazer 

requisição domiciliária. 

 Espaço para estudo e trabalho individual devendo o utilizador sentar-se na mesa 

disponível para o efeito. Não são permitidos trabalhos a par ou em grupo. O utilizador 

deve colocar a sua mochila, saco ou casaco nas costas da cadeira. 

 Requisição presencial de documentos apenas destinados ao estudo, excluindo-se 

revistas, jornais e jogos. 

 Uso individual dos computadores. Apenas mediante marcação prévia, respeitando o 

horário disponibilizado pela BE. Não são permitidos trabalhos a par ou em grupo. O 

utilizador deve colocar a sua mochila, saco ou casaco nas costas da cadeira. 

 Requisição de documentos para a sala de aula, autorizada pelo docente respetivo e feita 

presencialmente pelo mesmo docente. 

mailto:biblioteca@aveaca.pt
mailto:biblioteca@aveaca.pt
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 Requisição domiciliária de documentos. É feita em regime presencial, atendendo apenas 

um utilizador de cada vez. Quando o utilizador já sabe qual o livro que quer requisitar, faz 

o pedido na área de atendimento e o elemento presente ao serviço faz a entrega do livro. 

Quando o utilizador precisa de selecionar o livro a requisitar, deve dirigir-se com o 

docente/assistente operacional às estantes. Os utilizadores não podem manusear os 

livros, apenas os docentes, ou assistentes operacionais. Depois de escolhido o livro, o 

docente/assistente operacional retira o livro da estante e entrega-o ao utilizador. 

 Devolução de documentos requisitados presencialmente, para a sala de aula ou para o 

domicílio: devem ser devolvidos junto à receção, no carrinho assinalado para o efeito. 

Estes documentos ficarão de quarentena durante 72 horas, período após o qual o 

documento ficará novamente disponível para requisição. 

 Renovação de requisição domiciliária de documentos: os utilizadores devem fazer o 

pedido de renovação de requisição através do endereço de e-

mail da BE ou presencialmente. 

o O espaço da Biblioteca está interdito a: 

o livre acesso às estantes; 

o leitura de periódicos; 

o empréstimo e utilização de jogos (tabuleiro, dados, peças, etc.) 

o empréstimo de auscultadores; 

o ligação de dispositivos eletrónicos pessoais à eletricidade (telemóvel ou portátil); 

o empréstimo de lápis, caneta, borrachas e outro material corrente; 

o preenchimento de formulários em papel por utilizadores. 

 No espaço da BE aplicam-se as regras de limpeza e de proteção pessoal vigentes na 

Escola. 

 O circuito de movimentação dentro da biblioteca estará devidamente assinalado por 

forma a evitar o contacto próximo entre utilizadores. 

 Os monitores, teclados e ratos dos computadores serão envoltos em película aderente 

transparente para facilitar a sua higienização. 

 As mesas, cadeiras e computadores da BE serão higienizados depois de cada utilização. 

Utilizadores e pessoal ao serviço da Biblioteca deverão usar máscara de proteção. 

 A porta será mantida aberta e o ar condicionado desligado. A ventilação do espaço 

(abertura de janelas) será igualmente assegurada. 

 Os documentos devolvidos pelos utilizadores serão colocados em quarentena de 72 

horas, em local apropriado e assinalado. 
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Higiene pessoal  

 Etiqueta respiratória (Anexo 4); Utilização, sempre, de lenços de papel descartáveis. 

 Higiene das mãos – desinfetar ou lavar as mãos depois de tocar em superfícies ou 

objetos (Anexos 5 e 6); 

 Utilização de máscara no recinto escolar e no transporte (ex: autocarros escolares) 

(Anexo 7). 

Higiene do ambiente escolar 

 As regras específicas da limpeza encontram-se no Plano de Limpeza e Desinfeção do 

Agrupamento, elaborado com base na Informação da Direção Geral dos 

Estabelecimentos Escolares com a orientação da Direção-Geral de Saúde e a 

colaboração das Forças Armadas para Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente 

escolar no contexto da pandemia covid-19. 

 

Consultar regularmente informação em www.dgs.pt 
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2.3. ORGANIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

2.3.1. Responsabilidades e estratégias de substituição em caso de absentismo 

Direção do Plano Diretora do Agrupamento 

Ponto Focal 

Diretora do Agrupamento 

(Substituem a Diretora em caso de impedimento ou ausência a 

Subdiretora , na ausência desta a Adjunta Sandra Costa e na 

ausência desta a Adjunta Cristina Cardoso) 

Assistentes Operacionais da EBI e do JI 

Coordenadora das Assistentes 

Operacionais da EBI e do JIM 
(Em caso de impedimento ou substituição desempenha as suas 

funções a Assistente Operacional designada para o efeito em 

reunião geral ) 

Assistentes Operacionais do C.E. de 

Alcoentre (CEA) 

Coordenadora das Assistentes 

Operacionais do CEA 

(Em caso de impedimento ou substituição desempenha as suas 

funções a Assistente Operacional designada para o efeito em 

reunião geral) 

Assistentes Técnicas 

Coordenadora Técnica 

(Em caso de impedimento ou substituição desempenha as suas 

funções a Assistente Técnica designada para o efeitoem reunião 

geral)  

Grupo de Acompanhamento 
- Docentes  

- Assistentes Operacionais/Técnicos 

 

 Segundo a DGS, todos devem reportar à sua chefia direta, uma situação de doença 

enquadrada com sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso 

possível de COVID-19. 

 Sempre que for reportada uma situação de alguém com sintomas, a pessoa a quem foi 

reportada a situação deverá, de imediato, informar a Secretaria que informará a Direção. 

 Nas situações em que alguém, com sintomas, necessita de acompanhamento (ex. dificuldade 

de locomoção), quem presta assistência ao doente é quem estiver mais próximo e, por isso, 

em primeiro lugar se apercebeu dessa necessidade. 
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2.3.2. Identificação dos profissionais de saúde e seus contactos 

 

Lista Atualizada de Contactos Prioritários 

Linha Saúde 24 808 24 24 24 

Outros Contactos 

Unidade de Saúde Pública 219 535 204 

Centro de Saúde de Azambuja 263 407 614 

Proteção Civil da Azambuja 263 403 720 

Bombeiros Voluntários de Alcoentre 263 480 130 

Bombeiros Voluntários da Azambuja 263 401 144 

Escola Básica Integrada de Manique do Intendente (EBI) 263 485 366 

968 290 089 

Centro Escolar de Alcoentre (CEA) 263 485 037 

968 290 155 

Jardim de Infância de Manique do Intendente (JIM) 263 487 132 

 

 

2.3.4. Divulgação do Plano de Contingência 

 Estão afixados em diversos locais da Escola cartazes informativos da DGS/Ministério da 

Educação sobre a COVID-19, os sintomas de infeção e os comportamentos necessários 

para reduzir o risco de infeção e transmissão. Devem ser cumpridos escrupulosamente. 

 O presente Plano estará disponível para consulta na página web e nos serviços 

administrativos. 

 São partilhadas/atualizadas, na página web do Agrupamento: 

https://aealtoazambuja.wixsite.com/index, as legislações e as informações mais 

pertinentes. 

 São divulgadas na página Facebook do Agrupamento as informações mais práticas e de 

possíveis alterações da gestão do dia a dia do Agrupamento. 
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2.3.5. Informação e formação dos trabalhadores 

 O Plano de Contingência do Agrupamento será divulgado da seguinte forma: 

 Alunos/EE – Esclarecimento do mesmo pelo/a professor/a titular/diretor/a de turma; 

 Docentes – apresentação na Reunião Geral de Docentes, via email e exemplar disponível 

na sala de Professores; 

 Assistentes Operacionais/Técnicos – apresentação em reunião geral e exemplar 

disponível nas salas específicas para os Não Docentes; 

 EE, Visitantes, Fornecedores e todos os outros – divulgação dos fluxogramas nas 

entradas das escolas e da localização de cada sala de isolamento, marcação de circuitos 

de circulação e publicação na página Web e no Facebook do Agrupamento. Estará 

também disponível um exemplar nos Serviços Administrativos, para consulta. 
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3. ÁREAS DE ISOLAMENTO 

Em cada escola do Agrupamento de Escolas do Alto de Azambuja, assim como no Pavilhão 

Gimnodesportivo, foi criada uma área de isolamento, devidamente identificada com a palavra 

“Isolamento”, onde deverá ser colocado o membro da Comunidade Educativa que apresente 

sintomas de Covid-19. Essa área de isolamento visa impedir que outros membros possam ser 

expostos e infetados. Tem como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível 

à comunidade educativa. As áreas de isolamento deste plano e respetivos circuitos próprios 

podem ser consultadas em anexo (Anexos 1, 2, 3). 

 Área de isolamento  

O Agrupamento de Escolas do Alto de Azambuja estabelece as seguintes áreas como 

áreasde isolamento: 

 NoJardim de Infância e Creche de Manique do Intendente – o Gabinete 1.3.; 

 

 NoCentro Escolar de Alcoentre – os Balneários do Ginásio (não utilizados); 

 

 NaEBI de Manique do Intendente –o Gabinete dos Balneários de Educação 

Física(não utilizado). 

 

 

As áreas de isolamento foram escolhidas porque seguem um conjunto de recomendações 

da DGS que têm como objetivo evitar a propagação da doença à comunidade, tais como: 

 evitar a maior aglomeração de pessoas; 

 a existência de instalação sanitária devidamente equipada; 

 o acesso para eventual transporte do INEM. 

 

 

 Aquisição e disponibilização de equipamentos e produtos 

As áreas de isolamento devem estar equipadas com:  

 telefone ou telemóvel;  

 cadeira ou marquesa (para descanso e conforto, enquanto se aguarda a validação de 

caso e o eventual transporte pelo INEM);  

 kit com água, leite e alguns alimentos não perecíveis (incluindo bolachas para diabéticos);  

 contentor de resíduos com abertura não manual e saco de plástico;  

 solução antisséptica de base alcoólica (SABA);  

 toalhetes de papel;  



 

Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas do Alto de Azambuja23 

 máscara(s) cirúrgica(s) para quem apresenta sintomas e para quem lhe prestar 

assistência 

 luvas descartáveis;  

 termómetro;  

 anti-piréticos; 

 produtos de higiene e limpeza, de uso único, com detergente desengordurante. 

 
NOTA: Todas as escolas estão munidas de Equipamento de Proteção Individual (EPI). (Anexos 
8 e 9). 
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4. PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO 

 

 

4.1. CASO SUSPEITO 

 

De acordo com a DGS, no caso da COVID-19define-se como caso suspeito quem 

desenvolva quadro respiratório agudo com tosse (de novo ou agravamento da tosse 

habitual), ou febre (temperatura ≥38ºC), ou dispneia / dificuldade respiratória (Norma 

004/2020 de 23/03/2020 da DGS). 

 

4.2.  PROCEDIMENTOS A ADOTAR PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID-19 

 

4.2.1. Procedimentos específicos dentro do AEAA 

 

 Processo de alerta de quem apresente sintomas e ligação epidemiológica 

Perante um caso suspeito (definido no ponto 4.1.) devem seguir-se os pontos 4.2.2., 5 e 6.  

 Caso algum elemento da comunidade educativa apresente sintomas de Covid-19 ou tenha 

estado em contacto com doente que apresente sintomas, fora do recinto escolar, não deverá 

entrar nos recintos escolares do Agrupamento,ligando à linha saúde 24 e seguindo as 

instruções. Deve informar telefonicamente os Serviços Administrativos do motivo da sua 

ausência.  

 Cabe aos Serviços Administrativos fazer o registo e informar a Direção de imediato e o 

Diretor de Turma/Professor Titular. 

 Solicita-se aos Encarregados de Educação que vigiem diariamente os sintomas dos seus 

educandos (temperatura, tosse, falta de ar e cansaço). Caso apresentem sintomas, não podem 

enviar o educando à escola para evitar o risco de contaminação da comunidade educativa. 

 No caso de um professor do 1.º ciclo não poder assegurar as atividades letivas da turma, os 

alunos da turma não poderão vir à escola, para evitar o contacto com outras turmas.  
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4.2.2. Perante a identificação de um caso suspeito, devem ser tomados os seguintes 

passos: 

 

Figura 1. Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar 

 Acionar de imediato o Plano de Contingência do AEAA para o COVID-19. 

 A Direção e os pontos focais deverão confirmar a efetiva implementação dos 

procedimentos específicos estabelecidos no plano de contingência. 
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FLUXO -MENOR DE IDADE 
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FLUXO -MAIOR DE IDADE 

  

 O caso suspeito de COVID-19 quando se trate de um menor, é acompanhado por um 

adulto, para a área de isolamento, através de circuitos próprios, definidos previamente no 

Plano de Contingência, que deverão estar visualmente assinalados. Sempre que se trate 

de um adulto, dirige-se sozinho para a área de isolamento. Na área de isolamento deve 

constar o fluxo de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar. 

 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. 
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Na área 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. A 

diretora 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 

para COVID-19 e não se aplica o restante “Fluxograma de atuação perante um caso 

suspeito de COVID-19 em contexto escolar”. 

 

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. 

 

Devem ser prosseguidos os procedimentos do ponto 5, “Fluxograma de atuação perante um 

caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar”. 

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. 

1.º) Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pelaSNS 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 área de isolamento, 

e estar gravados no telemóvel do ponto focal e do diretor do estabelecimento de educação ou 

ensino. 

2.º) A Autoridade de Saúde Local: 

 prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização; 
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 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 

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. 

3.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. 

4.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 da área 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). 
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Para implementação de medidas e gestão de casos, a Autoridade de Saúde Local, pode 

mobilizar e liderar uma Equipa de Saúde Pública. 

 

ATUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO PERANTE UM CASO 
CONFIRMADO DE COVID-19 FORA DO ESTABELECIMENTO 

 

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação ou 

ensino, devem ser seguidos os seguintes passos: 

 

Figura 2. Fluxograma de atuação perante um caso confirmado de COVID-19 em 

contexto escolar 

1.º) 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 designado previamente pela Direção do estabelecimento de educação 

ou ensino (Anexo 1). 

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. 
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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: 

 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 área 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). 

 

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, e 

 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. 

 

https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-23032020-pdf.aspx
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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): 

 

 
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). 

 

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. 

 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
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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 015/2020da DGS). 

 

MEDIDAS INDIVIDUAIS A APLICAR AOS CONTACTOS 

Contactos de alto risco 

Os contactos classificados como tendo exposição de alto risco ficam sujeitos aos 

procedimentos de: 

 Isolamento profilático no domicílio ou noutro local definido pela Autoridade de Saúde, até 

ao final do período de vigilância ativa (Despachos n.º 2836-A/2020 e/ou n.º 3103-A/2020); 

 Teste laboratorial para deteção de SARS-CoV-2; 

 Vigilância ativa durante 14 dias, desde a data da última exposição. 

   ATENÇÃO: 

A realização de teste molecular com resultado negativo não invalida a necessidade do 

cumprimento do período de isolamento profilático e vigilância ativa de 14 dias desde a data da 

última exposição. 

Se o resultado do teste molecular for positivo, considera-se como caso confirmado e 

iniciam-se os procedimentos relativos à “Abordagem do caso confirmado deCOVID-19" do 

presente documento (capítulo 3.3) e da Norma nº. 004/2020 da DGS e os procedimentos de 

“Rastreio de contactos” do presente documento (capítulo 4) e da Norma n.º 015/2020 da DGS. 

A Autoridade de Saúde Local determina as medidas supramencionadas e informa todos 

os intervenientes dos procedimentos a adotar. 

Contactos de baixo risco 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
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Os contactos classificados como tendo exposição de baixo risco ficam sujeitos aos 

procedimentos de: 

 Vigilância passiva, com monitorização de sintomatologia pelos encarregados de 

educação, se menores, ou pelo próprio, durante 14 dias desde a data da última 

exposição. 

 

MEDIDAS COLETIVAS A ADOTAR PELO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO 

 

A Autoridade de Saúde pode determinar, além das medidas individuais a adotar pelos 

contactos, outras medidas coletivas a aplicar pelo estabelecimento de educação ou ensino, em 

obediência do Princípio da Proporcionalidade: 

 Encerramento de uma ou mais turmas; 

 Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação ou ensino; 

 Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino*. 

 

*O encerramento de todo o estabelecimento de educação 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 Local, envolvendo na tomada de decisão as 

Autoridades de Saúde Regional e Nacional. 

Se considerar necessário, a Autoridade de Saúde Local pode recomendar outras medidas. 

 

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: 
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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, tais como: 

 Distanciamento entre pessoas; 

 Disposição e organização das salas; 

 Organização das pessoas por coortes (ver Glossário); 

 Organização estrutural do estabelecimento, nomeadamente corredores 

e circuitos de circulação; 

 Ventilação dos espaços; 

 Período entre o início de sintomas e a identificação do caso suspeito; 

 Outros fatores. 

Como tal, é importante ressalvar que a avaliação de risco deve ser feita caso a caso, 

pela Autoridade de Saúde Local, e da mesma podem resultar diferentes medidas a 

implementar em cada estabelecimento de educação ou ensino. 

 

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 controle a implementar, podendo 

determinar: 
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 Isolamento de casos confirmados ou suspeitos; 

 Isolamento de casos confirmados ou suspeitos e isolamento profilático de contactos de 

alto risco; 

 Encerramento de uma ou mais turmas; 

 Encerramento de uma ou mais zonas da escola; 

 Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino*. 

* O encerramento de todo o estabelecimento de educação 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 Local, envolvendo na tomada de decisão as Autoridades 

de Saúde Regional e Nacional. 

 A máscara deverá ser colocada pelo próprio doente. Deve ser verificado se a máscara se 

encontra bem ajustada (ou seja: ajustamento da máscara à face, de modo a permitir a oclusão 

completa do nariz, boca e áreas laterais da face. Em homens com barba, poderá ser feita uma 

adaptação a esta medida - máscara cirúrgica complementada com um lenço de papel). Sempre 

que a máscara estiver húmida, deve ser substituída por outra. 
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5. PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO SUSPEITO VALIDADO 

Após avaliação, o SNS 24 informa o doente: 

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

situação clínica do doente; 

 

 Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao 

Médico (LAM), da Direção-Geral da Saúde, para validação da suspeição. 

 

Desta validação o resultado poderá ser: 

 Caso Suspeito Não Validado: O SNS 24 define os procedimentos habituais e 

adequados à situação clínica do doente, o qual informa o Coordenador Operacional 

Municipal de Proteção Civil que por sua vez informa o Diretor deste plano. 

 

 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. O 

Coordenador Operacional Municipal de Proteção Civil informará a todo o instante o 

Diretor deste plano de um caso suspeito validado. 

Na situação de caso suspeito validado: o doente deverá permanecer na área de 

“isolamento” (com máscara cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita), até à 

chegada da equipa do INEM, ativada pela DGS, que assegura o transporte para o 

Hospital de referência, onde serão colhidas as amostras biológicas para testes 

laboratoriais. Neste caso é expressamente interdito o acesso à área de “isolamento”, 

exceto do pessoal do Serviço Municipal de Proteção Civil devidamente equipado. 

Caso ocorra um caso suspeito validado:o diretor do plano tomará as medidas 

adequadas previstas;o diretor do plano determinará a limpeza e desinfeção da área de 

isolamento, bem como do local de trabalho do doente e determinará o armazenamento 

dos resíduos do doente, que devem ser segregados e enviados para operador licenciado 

para gestão de resíduos hospitalares com risco biológico;a área de isolamento ficará 

interditada até à validação da descontaminação pela Autoridade de Saúde Local. 
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6. PROCEDIMENTO DE VIGILÂNCIA DE CONTACTO PRÓXIMO 

 Considera-se “contacto próximo” alguém que não apresenta sintomas no momento, mas 

que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19. O tipo de exposição 

do contacto próximo determinará o tipo de vigilância. 

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

 “Alto risco de exposição”, é definido como alguém do mesmo posto de trabalho 

(gabinete, sala, secção, zona até 2 metros) do doente ou que esteve face-a-face com o 

Caso Confirmado ou que esteve com este em espaço fechado ou ainda que partilhou com 

o Caso Confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou outros objetos ou 

equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue e gotículas 

respiratórias. 

 

 “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como alguém que 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) ou que prestou assistência ao caso 

confirmado, desde que tenha seguido as medidas de prevenção (ex. utilização adequada 

da máscara e luvas; etiqueta respiratória; higiene das mãos). 

O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 12 dias. Como medida de 

precaução, a vigilância ativa dos contatos próximos decorre durante 14 dias desde a data da 

última exposição a caso confirmado. 

A vigilância de contactos próximos com “alto risco de exposição” implica: 

 Monitorização ativa pela Autoridade de Saúde Local durante 14 dias desde a última 

exposição; 

 Não se deslocar aos serviços do Agrupamento nesses 14 dias; 

 Auto-monitorização diária dos sintomas da COVID-19, incluindo febre, tosse ou 

dificuldade em respirar; 

 Restringir o contacto social ao indispensável; 

 Evitar viajar; 

 Estar contactável para monitorização ativa durante os 14 dias desde a data da última 

exposição.  
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A vigilância de contactos próximos com “baixo risco de exposição” implica: 

 Auto monitorização diária dos sintomas da COVID-19, incluindo febre, tosse ou 

dificuldade em respirar, cabendo a cada trabalhador nesta situação medir a temperatura 

corporal duas vezes por dia, uma em cada período de trabalho, e registar o valor e a hora 

de medição, assim como caracterizar se apresentam dificuldade em respirar ou tosse.  

 

Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica 

encerrada para efeitos de prevenção e combate ao COVID-19. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O êxito deste plano de contingência só será possível com a colaboração de todos os 

membros da sua Comunidade Educativa. 

 

Será atualizada a informação sobre COVID-19, de acordo com o disponibilizado pela 

Direção-Geral da Saúde, Autoridade de Saúde Local e meios de comunicação oficiais. 

 

 Este Plano de Contingência pode ser alterado, a qualquer momento, por indicação da 

DGS ou, ainda, caso a Diretora do Agrupamento considere que se justifica. 

 

Manique do Intendente, 15 de setembro de 2020 

 

A Diretora do Agrupamento de Escolas do Alto de Azambuja 

Sílvia Purificação 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

 

ÁREA DE ISOLAMENTODA EBI  

 

ÁREA DE 
ISOLAMENTO 

Em caso de necessitar de ir para a sala de isolamento escolha 

o percurso em que passe por menos pessoas. 
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ANEXO 2 

ÁREA DE ISOLAMENTODO CEA 
 

 

 

  Em caso de necessitar de ir para a sala de isolamento escolha 

o percurso em que passe por menos pessoas. 
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ANEXO 3 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ALTO DE AZAMBUJA 

 

 

ÁREA DE ISOLAMENTO 
d o  J I  e  C r e c h e  d e  M a n i q u e  d o  I n t e n d e n t e  

 

 

PISO 1 – BLOCO C – Gabinete 1.3 – (Sala de Isolamento) 
 

 

 

  

SALA DE 
ISOLAMENTO 

ÁREA DE 

ISOLAMENTO 

Em caso de necessitar de ir para a sala de 

isolamento, deve utilizar a escada. 
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  ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 

 

 


