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1. INTRODUÇÃO 
 

    O presente documento dá a divulgar os pontos essenciais do Plano de Contingência do 

Agrupamento de Escolas de Samora Correia para a Doença por Coronavírus (COVID-19), 

fornece informação aos alunos, pessoal docente ou não docente, pais e encarregados de 

educação sobre esta nova doença, sobre as medidas de prevenção e controlo desta infeção, 

e sobre os procedimentos e medidas a adotar perante a identificação de casos suspeitos e/ou 

confirmados. Este Plano de Contingência foi desenvolvido com base nas orientações da 

Direção-Geral da Saúde (DGS). 

 

    Os alunos, pessoal docente ou não docente do Agrupamento de Escolas de Samora 

Correia serão informados sobre a doença por coronavírus (COVID-19) e sobre as formas de 

evitar a transmissão, através dos meios mais adequados: circulares informativas, sítio do 

Agrupamento de Escolas, afixação de cartazes nos espaços comuns, etc. 

 

    De igual modo, a informação sobre as recomendações e procedimentos estabelecidos no 

Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de Samora Correia para a Doença por 

Coronavírus (COVID-19) será amplamente divulgada, através dos meios mais adequados. O 

AESC está comprometido com a protecção da saúde e a segurança dos seus utentes, tendo 

também um papel importante a desempenhar na limitação do impacto deste surto na 

comunidade, face às valências de conhecimento que se detém nesta área. 

 

2. OBJETIVO  

 
    O Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de Samora Correia tem como 

objetivo principal a detecção precoce de suspeitas clínicas de COVID-19 e a activação dos 

mecanismos de alerta previstos. 

 

 

3. A DOENÇA POR CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 
    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.  

 

4. A TRANSMISSÃO DO COVID-19 
 

    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.  
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    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. 

 

5. PREVENIR A TRANSMISSÃO DO COVID-19 

 
    Para minimizar o risco de infeção por SARS- 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 superfícies ou objetos em que tocamos, e, 

eventualmente, através de aerossóis potencialmente infetados em espaços fechados.  

 

    Neste sentido, destacam-se as seguintes medidas:  

 

• 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 par para esta doença, as medidas 

preventivas assumem um papel crucial no combate à COVID-19CoV-2, é fundamental adotar 

medidas de prevenção e controlo da transmissão da COVID-19. 

 

6. ÁREA DE ISOLAMENTO 

 
    Na Escola Básica e Secundária Professor João Fernandes Pratas é estabelecida como área 

de isolamento para alunos, pessoal docente e não docente, a sala A. A colocação de um 

aluno, pessoal docente ou não docente na área de isolamento visa impedir que outros 

alunos, pessoal docente ou não docente possam ser expostos e infetados. Esta medida tem 

como principal objetivo evitar a propagação de uma doença transmissível no Agrupamento 

de Escolas. 

 

Esta área está equipada com: 

 

• cadeira (para descanso e conforto do alunos, pessoal docente ou não docente suspeito 

de infeção por COVID-19, enquanto aguarda a validação de caso); 

• solução antisséptica de base alcoólica – SABA (disponível no interior e à entrada desta 

área); 

• toalhetes de papel; 

• luvas descartáveis; 

• termómetro. 

 

Os alunos, pessoal docente ou não docente de cada unidade orgânica deverão ser 

informados da localização da área de isolamento, a qual se encontra devidamente 

sinalizada. 
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7. ATUAÇÃO PERANTE UM CASO SUSPEITO 

 
Perante a identificação de um caso suspeito,  serão tomados os seguintes passos: 

 
1.º) Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa presente no 

estabelecimento de educação ou ensino, são imediatamente ativados todos os procedimentos 

constantes neste Plano de Contingência e é contactado o ponto focal.  

 

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

adulto, para a área de isolamento - SALA A, seguindo o circuito estabelecido. Sempre que se 

trate de um adulto, dirige-se sozinho para a área de isolamento – SALA A.   

 

3.º) Caso se trate de um menor de idade, é contactado de imediato o encarregado de 

educação, de modo a informá-lo sobre o estado de saúde do menor. O encarregado de 

educação deve dirigir-se ao estabelecimento de educação ou ensino, preferencialmente em 

veículo próprio. 

 

4.º) 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, de acordo com informação 

afixada na sala A, e segue as indicações que lhe forem dadas. O diretor ou o ponto focal do 

estabelecimento de educação ou ensino pode realizar o contacto telefónico se tiver 

autorização prévia do encarregado de educação.  

 

Na sequência da triagem telefónica:  

 

• Se o caso não for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou 

outras linhas), a pessoa segue o procedimento normal da escola, de acordo com o quadro 

clínico apresentado. Terminam os procedimentos constantes no Plano de Contingência para 

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

COVID-19 em contexto escolar”.  
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• 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 constantes no Fluxograma de atuação perante 

um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar se se encontra em anexo a este 

documento e afixado na sala de isolamento. 

 

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.  

 

5.º) Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pela SNS 24 ou outras linhas de triagem 

telefónica, é contactada de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde 

Pública Local. 

 
Na situação de caso confirmado, a direção implementa as seguintes medidas individuais e 

coletivas, 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. 

 

• 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).  

 

  

8. PROCEDIMENTOS NA VIGILÂNICA DE CONTACTOS PRÓXIMOS 

 

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

devem ser seguidos os seguintes passos: 
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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. 

 

2.º) A Direção do Agrupamento contacta de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade 

de Saúde Pública Local, a informar da situação. 

 

9. USO DE MÁSCARAS NO AGRUPAMENTO 

 
    É obrigatório a utilização de máscara no interior do Agrupamento, exceto para os alunos 

do 1º ciclo e do jardim de infância. 

 

As exceções previstas na lei ao uso de máscara são: 

• Para alimentação; 

• Durante a prática de actividade física, em que ocorre esforço físico; 

• Atestado médico de incapacidade multiusos ou declaração médica que ateste 

condição clínica incapacitante para a sua utilização. 

 

10.  PROCEDIMENTOS E REGRAS DE SEGURANÇA A ADOPTAR NO 

AGRUPAMENTO 

 

• Durante a permanência no recinto escolar é obrigatório o uso de máscaras. 

Aconselha-se o uso nos percursos casa/escola e vice-versa; 

• As salas de aula e outros espaços fechados serão arejados e ventilados para 

potenciar a renovação do ar; 

• Diariamente e sempre que se justifique os espaços são higienizados, de acordo 

com as normas emanadas pela DGS. 

•  

 

 

11. PROCEDIMENTOS ALTERNATIVOS 

 
    Caso sejam detetados casos de COVID-19, neste Agrupamento de Escolas, ou com impacto 

no funcionamento do mesmo, para além dos procedimentos anteriores poderão, ainda, ser 

adotadas as seguintes medidas: 

 
• Redução ou suspensão do período de atendimento dos diversos serviços (Serviços 

Administrativos, Papelaria, reprografia, Bufete, Refeitório). 

• Suspensão de actividades (reuniões, visitas de estudo, formação, actividades 

desporto escolar, palestras…). 

• Eventual encerramento de parte ou da totalidade do(s) Estabelecimento(s) de 

Ensino. 
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12. COORDENAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA E PONTO FOCAL  

 

       A coordenação global do Plano de Contingência da Escola do Ensino Básico e Secundário 

Professor João Fernandes Pratas é feita pela Diretora Luísa Maria Rodrigues de Carvalho e na 

sua ausência ou impedimentos será substituída pela subdiretora Maria José Gonçalves 

Bernardes. 

     A Diretora Luísa Maria Rodrigues de Carvalho designa como Ponto Focal da Escola Básica e 

Secundária Professor João Fernandes Pratas a Coordenadora dos Assistentes Operacionais Ana 

Paula Silva e como pontos focais substitutos as Assistentes Operacionais Sara Fonseca e Paula 

Afonso. 
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ANEXOS: 

FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID-19 

 

 

 

 


