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PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA A COVID-19 

De acordo com a Orientação nº 006/2020 da DGS 

INTRODUÇÃO 

No âmbito da política de gradual desconfinamento adotada pelo XXII Governo Constitucional, e 

na senda da retoma das atividades económicas, sociais e culturais, o próximo ano letivo terá 

início na semana de 14 a 17 de setembro, com atividades letivas, não letivas e formativas 

presenciais para todas as crianças e alunos. 

Atendendo à incerteza quanto à evolução da pandemia da COVID-19, em Portugal e no Mundo, 

mas considerando a necessidade de programar, atempadamente, o próximo ano letivo, importa 

definir uma estratégia, dando prioridade à prevenção da doença e à minimização do risco de 

transmissão do novo coronavírus, procurando garantir condições de segurança e higiene nos 

estabelecimentos de educação e ensino, através da adoção de um conjunto de medidas 

preventivas, bem como da criação de mecanismos e procedimentos que permitam a deteção 

precoce de eventuais casos suspeitos e rápida e adequada gestão dos mesmos, em articulação, 

sempre, com as autoridades de saúde. 

Estas medidas de redução de eventual risco de transmissão do SARS-CoV-2, em ambiente 

escolar, compreendem, essencialmente, condições específicas de funcionamento, regras de 

higiene, etiqueta respiratória e distanciamento físico. Importa, também, que continue a ser 

assegurado um conjunto de procedimentos, através da implementação, em cada unidade 

orgânica, de um plano de medidas que mitigue a possibilidade de contágio, garantindo a 

segurança de toda a comunidade educativa. 2 Sem descurar as medidas excecionais que a 

situação pandémica que vivemos exige, estas orientações têm como objetivo apoiar também, 

do ponto de vista pedagógico, as instituições, os profissionais, as crianças e alunos, bem como 

os encarregados de educação. Daí que não possamos perder de vista a importância das 

aprendizagens e do desenvolvimento das crianças, bem como a garantia do seu bem-estar e 

direito de brincar, sobretudo em idade pré-escolar. 

Assim, estabelecem-se as seguintes medidas para a reorganização do funcionamento de cada 

estabelecimento de educação e ensino, no ano letivo 2020/2021. 

1) Os procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19 no estabelecimento 

de educação ou ensino;  
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2) A existência de uma área de isolamento equipada com telefone, cadeira, água e alguns 

alimentos não perecíveis, e acesso a instalação sanitária; 

3)   Os trajetos possíveis para o caso suspeito se deslocar ou ser levado até à área de 

isolamento; 

 

4)  A atualização dos contactos de emergência das crianças ou alunos e do fluxo de 

informação aos encarregados de educação; 

 

5)  A constituição de diferentes equipas de pessoal não docente, de modo a garantir a sua 

substituição na eventualidade de absentismo por doença ou necessidade de 

isolamento;  

 

6) A constante atualização da informação sobre a situação epidemiológica local relativa à 

COVID-19; 

 

7) A divulgação do Plano por todos os profissionais (pessoal docente e não docente), 

alunos e encarregados de educação, de forma a que todos estejam informados sobre o 

mesmo. 

  

1. ENQUADRAMENTO 

1.1. O que é o Coronavírus – COVID 

Os coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano e são 

bastante comuns em todo o mundo.  

 

1.2. Principais sintomas e período de incubação  

Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo, febre, tosse, falta de ar 

(dificuldade respiratória) e cansaço. O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) 

situa-se entre 2 a 12 dias, segundo as últimas informações publicadas pelas Autoridades de 

Saúde. Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 

14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado. As medidas preventivas no âmbito 

do COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de 

transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados). Após exposição a alguém infetado 

com COVID-19, podem surgir os seguintes sintomas: 

- Tosse 
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- Dificuldade respiratória 

- Febre 

De forma geral, estas infeções podem causar sintomas mais graves em pessoas com sistemas 

imunitários mais fragilizados, pessoas mais velhas, e pessoas com doenças crónicas como 

diabetes, cancro e doenças respiratórias. 

 

1.3. Procedimentos preventivos  

Os docentes, funcionários, alunos e demais acompanhantes que tenham regressado ou que 

tenham estado em contacto próximo e direto com quem tenha regressado de país ou zona de 

risco para a infeção pelo COVID-19, identificados pela DGS, devem, nos 14 dias subsequentes, 

monitorizar o seu estado de saúde, medindo a temperatura corporal duas vezes ao dia, 

registando os valores e estar atentos a tosse ou a dificuldades respiratórias. Devem ainda evitar 

cumprimentos sociais com contacto físico. 

 

1.4. Medidas de prevenção diária  

Existem princípios gerais que, qualquer pessoa, pode seguir para prevenir a transmissão de vírus 

respiratórios: 

- Lavar as mãos com frequência – com sabão e água, ou esfregar as mãos com gel alcoólico se 

não for possível lavar as mãos. 

- Tossir e espirrar para a prega do cotovelo, ou para um lenço de papel que deverá ser deitado 

fora. Não se deve tossir nem espirrar para o ar ou para as mãos. 

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

não se deslocar para o seu local de trabalho, escolas dos filhos ou estabelecimentos de saúde. 

- Os alunos, pais e encarregados de educação, pessoal não docente e pessoal docente devem 

lavar as mãos: 

• Antes de sair de casa 

• Ao chegar à Escola 

• Após usar a casa de banho 

• Após intervalos e atividades desportivas 
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• Antes das refeições, incluindo lanches 

• Antes de sair da Escola 

-Utilizar um gel alcoólico que contenha pelo menos 70% de álcool se não for possível lavar as 

mãos com água e sabão. 

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

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

-Limpar e desinfetar frequentemente objetos e superfícies de utilização comum. 

-Devem ser utilizadas, obrigatoriamente, máscaras para acesso e permanência no 

estabelecimento de ensino, pelos pais e encarregados de educação, funcionários docentes e não 

docentes. 

-No regresso de deslocações ao estrangeiro, os docentes, alunos e demais acompanhantes que 

tenham regressado ou que tenham estado em contacto próximo e direto com quem tenha 

regressado de país ou zona de risco para a infeção pelo COVID-19, identificados pela DGS, 

devem, nos 14 dias subsequentes, monitorizar o seu estado de saúde, medindo a temperatura 

corporal duas vezes ao dia, registando os valores e estar atentos a tosse ou a dificuldades 

respiratórias. Devem ainda evitar cumprimentos sociais com contacto físico. 

-Perante sintomatologia ou dúvidas contactar a Linha SNS24: 808 24 24 24. Ao mesmo tempo 

deve contactar o Responsável indicado por cada Escola, onde se encontre no momento. Não 

deve deslocar-se diretamente para nenhum estabelecimento de saúde. 

- Consultar regularmente informação em www.dgs.pt 

 

2. CASOS SUSPEITOS NO ESPAÇO ESCOLAR 

Quem apresente sintomas compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais e 

sintomas de COVID-19, dirige-se para a sala de “isolamento”, seguindo o percurso indicado no 

mapa em anexo, onde o funcionário responsável irá cumprir os seguintes procedimentos:  

▪ Medir a temperatura corporal; 

 ▪ Caso tenha febre, contactar a Linha de Saúde 24: 808 24 24 24 e os familiares; 

 ▪ Seguir indicações da Linha de Saúde 24;  

▪ Lavar/Desinfetar as mãos. Quem acompanhe o aluno, docente ou trabalhador não docente 

com sintomas, deve cumprir as precauções básicas de controlo de infeção, quanto à higiene das 

mãos. O profissional de saúde do SNS 24 questiona o doente (ou acompanhante) quanto a  
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sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. Após 

avaliação, o SNS 24 informa o seguinte:  

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

clínica;  

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

(LAM), da DGS, para validação da suspeição. Desta validação o resultado poderá ser: 

▪ Caso Suspeito Não Validado: este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define os 

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

docente.  

2.1. Caso Suspeito Validado 

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

a Autoridade de Saúde Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de 

contactos.  

▪ A Diretora informa de imediato o Delegado Regional de Educação da respetiva área de 

circunscrição sobre a existência do caso suspeito validado.  

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

informa a Autoridade de Saúde Local. 

 ▪ A Autoridade de Saúde Local informa dos resultados dos testes laboratoriais e na situação de 

caso confirmado a escola:  

✓ Informa a comunidade escolar e comunica os procedimentos a adotar, emanados pela 

autoridade de saúde; 

 ✓ Providencia a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”;  

✓ Reforça a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas 

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

✓ Dá especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o doente confirmado 

(incluindo materiais e equipamentos utilizados por este);  

✓ Armazena os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 ou 70 

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

operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico. 
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2.2. Casos suspeitos fora do espaço escolar 

Os Indivíduos com a sintomatologia de Coronavírus COVID-19 que se encontrem fora do AEFN, 

devem adotar os seguintes procedimentos: 

 ▪ Contatar a LINHA SAÚDE 24: 808 24 24 24 e seguir as indicações/instruções;  

▪ Ficar onde se encontra. Só se deve apresentar ao serviço ou nas aulas se receber indicações 

para tal do Serviço Nacional de Saúde; 

 ▪ Logo que possível informar a Direção do Agrupamento pelo telefone 283990120 ou através 

do email: diretora.milfontes@gmail.com. 

 

3. SALA DE ISOLAMENTO 

É estabelecida uma área de isolamento nas Escolas do Ensino Básico do 1º Ciclo de Vila Nova de 

Milfontes, S. Luís, Foros do Galeado, Brunheiras e em todos os Jardins-de Infância deste 

Agrupamento. 

Cada estabelecimento terá uma área de isolamento, com ventilação natural. Esta área estará 

equipada com: 

- telefone; 

- cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do aluno ou colaborador suspeito de infeção 

por COVID-19, enquanto aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM); 

- kit com água e alguns alimentos não perecíveis; 

- contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico); 

- solução antisséptica de base alcoólica – SABA (disponível no interior e à entrada desta área); 

- toalhetes de papel; 

- máscara(s) cirúrgica(s); 

- luvas descartáveis; 

- termómetro. 

Nesta área, ou próxima desta, deve existir uma instalação sanitária devidamente equipada, 

nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do caso 

suspeito. 
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Os pais e encarregados de educação dos alunos, os alunos e os trabalhadores do Agrupamento 

de Escolas de Vila Nova de Milfontes deverão ser informados da localização da área de 

isolamento na sua instituição. 

 

Escola Sala de isolamento Responsável pelo 
acompanhamento 

V. N. Milfontes Laboratório Noémia Domingos 

S. Luís Sala da Associação Mafalda Alves 

Foros do Galeado Espaço de acesso ao recreio Claúdia Campos 

Brunheiras Espaço adjacente à sala do 
1º ano 

Patrícia Mariani 

JI Sala de isolamento Responsável pelo 
acompanhamento 

V. N. Milfontes Gabinete de atendimento Auxiliar afeta ao grupo da 
criança infetada 

S. Luís Sala no 1º piso Célia Costa 

Castelão Espaço adjacente à sala de 
aula 

Salomé Silva 

 

 

4. ACESSO À ESCOLA E CIRCULAÇÃO NO ESPAÇO ESCOLAR E À SALA DE ISOLAMENTO 

O acesso à escola e a circulação no espaço exterior, assim como o trajeto para o caso suspeito 

se deslocar até à área de isolamento é, em cada estabelecimento, identificado por sinalética 

própria, visível a toda a comunidade educativa. 

 

5. ATUALIZAÇÃO DOS CONTACTOS DE EMERGÊNCIA DOS ALUNOS E DO FLUXO DE 

INFORMAÇÃO AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Cada docente deverá, na reunião de preparação do ano letivo, solicitar aos respetivos pais/ 

encarregados de educação que procedam à atualização dos contactos de emergência dos seus 

educandos. Deverão também informá-los dos meios de comunicação utilizados, no 

Agrupamento: email, página do Agrupamento e caderneta do aluno. 
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6. ATUALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICADA  

A página do Agrupamento é o meio privilegiado da constante atualização da informação sobre 

a situação epidemiológica local, relativa à COVID-19 

 

8. DIVULGAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

A divulgação do Plano por todos os profissionais (pessoal docente e não docente), alunos e 

encarregados de educação, é feita na página do Agrupamento e disponibilizada uma cópia para 

consulta, em todos os estabelecimentos do Agrupamento. 

9. DIVULGAÇÃO 

▪ Afixação de cartazes da Direção Geral de Saúde (DGS) sobre a correta higienização das mãos, 

etiqueta respiratória e colocação de máscaras; 

 ▪ Envio de informação por correio eletrónico e/ou outros meios à comunidade educativa; 

 ▪ Divulgação do Plano por todos os profissionais (pessoal docente e não docente) por correio 

eletrónico. 

 

Vila Nova de Milfontes, 4 de setembro de 2020 

 

A Diretora 

 

Maria João Romão Cabanas e Silva 
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