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ENQUADRAMENTO 

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

terminam, a todos os serviços ou estabelecimentos, a elaboração de planos de contingên-

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

essenciais.  

Considerando o atual estado de emergência de Saúde Pública, declarado pela Organiza-

ção Mundial de Saúde, atendendo às mais recentes evoluções da propagação da infeção 

por COVID e tendo como linha de referência as recomendações da Direção Geral de Saúde 

(DGS), o Colégio Dinis de Melo definiu o seu Plano de Contingência.  

A elaboração do plano de contingência é da responsabilidade da Direção Pedagógica. 

Este plano será divulgado a toda a comunidade escolar (docentes, não docentes, alunos, 

pais e encarregados de educação) e atualizado sempre que necessário, nomeadamente 

pela existência de novas recomendações ou imposições por parte das autoridades compe-

tentes. 

A aplicação das medidas previstas neste plano de contingência não prejudica a aplicação 

das recomendações e informações emitidas e a emitir pela DGS. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

1. O que é a 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, 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). 

 

1.1. Transmissão da infeção  

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. 

 

1.2. Tempo de incubação  

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. 

 

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 con-

taminados). 

 

1.3. Principais sintomas 

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

• febre  

• tosse  

• falta de ar (dificuldade respiratória)  

Podem ainda existir outros sintomas, entre os quais: 

• dores musculares generalizadas 

• perda transitória do paladar ou do olfato 

• diarreia 

• dor no peito  

• dor de cabeça, entre outros 

 

 



 
 

Página 5 de 32 

 

 

COLÉGIO D INIS  DE MELO 

Plano de Contingência  

 

Revisão 02 

 

II. COORDENAÇÃO DO PLANO 

1. Equipa operativa 

 Diretora Pedagógica (PONTO FOCAL) 

 Subdiretora 

 Coord. da Saúde 

 Chefe dos serviços administrativos 

 Diretores de Turma; 

 Professores; 

 Não Docentes. 

 

2. Responsabilidade do Colégio 

 

2.1. Direção Pedagógica 

 A coordenação do plano de contingência é responsabilidade da Direção Pedagó-

gica, constituída pela diretora e subdiretora. Na sua ausência serão substituídas 

pela Coordenadora da Saúde. 

 Qualquer ação no âmbito do plano deverá ser comunicada à direção pedagógica 

que fará a articulação com as autoridades (serviços de saúde, Direção-Geral da 

Saúde, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares) e com os encarregados de 

educação, caso necessário. 

 A subdiretora é a responsável pelo plano junto do pessoal docente e dos alunos. 

 A Direção deve manter a administração informada de todas as ocorrências. 

 

2.2. Chefe dos serviços administrativos:  

 Responsável pela comunicação com Encarregados de Educação e a Linha SNS 24 

(808 24 24 24), em caso de doença.  

 A chefe dos serviços administrativos é a responsável pelo plano junto de todo o 

pessoal não docente. 

 Contabilizar e identificar os casos existentes no colégio.  

 Manter a lista de contactos dos alunos/docentes/não docentes atualizada.  

 Garantir e controlar a existência do material necessário e verificar os stocks. 
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2.3. Coordenadora da Saúde 

 Promover a sensibilização da comunidade educativa para as medidas de segurança 

a adotar 

 Divulgar informação e orientações da DGS junto da comunidade educativa. 

 Estabelecer contactos com as Autoridades de Saúde, caso seja necessário. 

 

2.4. Pessoal Docente 

 Verificar se os alunos apresentam sinais de febre ou outros sintomas sugestivos de 

COVID – 19. 

 Encaminhar de alunos, se necessário, para a sala de isolamento.  

 Verificar se as medidas de prevenção estipuladas estão a ser cumpridas, corrigindo 

formas de atuação dos alunos e sensibilizando-os para o cumprimento das medidas 

de segurança e uma correta utilização dos materiais, caso seja necessário. 

 

2.5. Pessoal Não Docente 

 Controlar a existência do material necessário (sacos do lixo, toalhetes, sabonete 

líquido, desinfetante...). 

 Encaminhar de alunos, se necessário, para a sala de isolamento.  

 

3. Responsabilidades dos Encarregados de Educação 

 Os encarregados de educação devem informar o Diretor de Turma ou os Ser-

viços Administrativos do Colégio, caso o seu educando ou algum dos elementos 

do agregado familiar: 

 apresente os sintomas associados ao COVID-19 (febre, tosse e dificuldade res-

piratória)  

 tiver tido contacto com algum indivíduo com infeção confirmada.  

 Não é permitida a frequência das atividades a alunos em estado febril ou com 

sintomas de doença. 

 Após uma ausência por doença infectocontagiosa, o regresso do aluno depende 

da apresentação de declaração médica comprovativa de que pode frequentar a 

escola e que não oferece perigo de contágio. 

 Os encarregados de educação devem evitar deslocar-se ao colégio. Em alter-

nativa devem estabelecer os contactos telefonicamente ou por e-mail.   
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III. MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

 

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

venção e controlo da transmissão da COVID-19. O seu cumprimento é obrigatório para 

todos os membros da comunidade educativa e visitantes do Colégio. 

 

 

1. Medidas gerais:  

 

 Em todo o recinto do colégio, é obrigatório o uso de máscara facial; 

 É obrigatório desinfetar as mãos com solução antissética de base alcoólica; 

 Manter o distanciamento físico de segurança; 

 Frequentar apenas os espaços que lhe estão destinados; 

 Fazer automonitorização de sintomas, não se deslocando ao colégio se tiver 

sintomas sugestivos de COVID-19. 

 Reforço da limpeza e desinfeção dos espaços escolares e equipamentos. 

 

 

 

2. Medidas específicas de prevenção:  

 

 Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, 

pelo menos, 20 segundos; 

 Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após o uso da 

casa de banho e sempre que necessário;  

 Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo 

depois de utilizados e de seguida lavar ou desinfetar as mãos;  

 Cumprir as regras etiqueta respiratória (tossir ou espirrar para a zona interior do 

braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos);  

 Higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias; 

 Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;  

 Evitar tocar em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc. 

 Não partilhar objetos, bebidas (mesmo recipiente) ou comida; 

 Não entrar no espaço escolar se tiver febre, tosse ou dificuldade respiratória; 
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 Informar o professor ou os Serviços Administrativos se tiver febre, tosse ou dificul-

dade respiratória. 

 Deslocações ao estrangeiro:  

o Os encarregados de educação devem informar, por escrito, o diretor de 

turma situações de deslocação ao estrangeiro do seu educando;  

o O pessoal docente e não docente deve informar, por escrito, a diretora pe-

dagógica sobre qualquer deslocação ao estrangeiro.  

 

Não será autorizada a entrada no colégio a pessoas que manifestem sintomatologia 

sugestiva de COVID-19: 

• Temperatura ≥ 37,5º 

• Dificuldade respiratória 

• Quadro respiratório agudo com tosse 

Não será autorizada a entrada no colégio a pessoas que não sejam portadoras de más-

cara. 
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IV. HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR 

 

 O colégio elaborou um plano de higienização que segue o que se encontra definido na 

Orientação n.º 24/2020. 

 Este plano está afixado em local visível e é do conhecimento dos profissionais envol-

vidos. 

 Deve promover-se o arejamento dos espaços fechados – salas de aula, gabinetes e 

casas de banho, mantendo as janelas abertas, sempre que seja possível. 

 Todas as salas de aula, gabinetes ou outros locais de acesso aos alunos e colabora-

dores dispõem de toalhetes de papel, desinfetante e solução antissética de base al-

coólica. 

O quadro seguinte, explicita o modo como estão equipados os vários espaços do Colégio 

e os procedimentos a adotar: 

 

Espaço Materiais disponibi-
lizados 

Informação * Procedimentos 

Instalações 
sanitárias 
dos alunos e 
colaborado-
res 

Doseador de sabonete 
Toalhetes de papel 
Recipiente para reco-
lha dos toalhetes, re-
vestido com saco de 
plástico 

Técnica de Higiene 
das Mãos com água 
e sabão 

  

Reforço da limpeza  
 

Salas de aula Toalhetes de papel 
Desinfetante  
Solução antisséptica 
de base alcoólica 
(SABA)  
Caixote do lixo, reves-
tido com saco de plás-
tico 

Informação sobre 
comportamentos de 
proteção individual 
e coletiva 

Arejamento da sala, man-
tendo portas e janelas 
abertas, sempre que possí-
vel 

Desinfeção de mesas ou 
cadeiras, quando necessá-
rio 

Salas de TIC 
e outras sa-
las temáticas 

Toalhetes de papel 
Desinfetante  
Solução antisséptica 
de base alcoólica 
(SABA)  
Caixote do lixo, reves-
tido com saco de plás-
tico 

Informação sobre 
comportamentos de 
proteção individual 
e coletiva 

Para além dos procedi-
mentos para as salas de 
aula comuns, no final de 
cada aula, os alunos, com 
o apoio do professor, pro-
cedem à limpeza dos tecla-
dos, ratos, ou outros mate-
riais partilhados e secretá-
ria com solução desinfe-
tante. 

Pavilhão Toalhetes de papel 
Desinfetante  

Informação sobre 
comportamentos de 

Limpeza e desinfeção dos 
balneários após cada utili-
zação. 
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Solução antisséptica 
de base alcoólica 
(SABA)  
Caixote do lixo, reves-
tido com saco de plás-
tico 

proteção individual 
e coletiva 

No final de cada aula, os 
alunos, com o apoio do pro-
fessor, procedem à lim-
peza dos materiais usados 
com solução desinfetante. 

Secretaria 
Biblioteca 
Papelaria 

Toalhetes de papel 
Desinfetante  
Solução antisséptica 
de base alcoólica 
(SABA)  
Caixote do lixo, reves-
tido com saco de plás-
tico 

 Desinfeção do balcão e ou-
tros materiais partilhados 
após cada atendimento. 

Desinfeção do telefone 
após o seu uso. 

Desinfeção Secretária, PC, 
ratos e teclados após parti-
lha e no final do dia. 

Refeitó-
rio/Bar 

Doseador de sabonete 
Toalhetes de papel 
SABA  
Recipiente para reco-
lha dos toalhetes, re-
vestido com saco de 
plástico 

Informação sobre 
comportamentos de 
proteção individual 
e coletiva 

Reforço da limpeza e de-
sinfeção dos equipamentos 

Desinfeção das mesas do 
refeitório durante o período 
do almoço, após cada utili-
zação. 

Gabinetes de 
trabalho  
 

Toalhetes de papel 
Desinfetante  
Solução antisséptica 
de base alcoólica 
(SABA)  
Caixote do lixo, reves-
tido com saco de plás-
tico 

 Cada utilizador destes es-
paços é responsável pela 
desinfeção de mesas, ca-
deiras ou outros materiais 
partilhados após cada uso 

 

Sala de Pro-
fessores 

Toalhetes de papel 
Desinfetante  
Solução antisséptica 
de base alcoólica 
(SABA)  
Caixote do lixo, reves-
tido com saco de plás-
tico 

Informação sobre 
comportamentos de 
proteção individual 
e coletiva e sobre 
COVID-19 

Cada professor é respon-
sável pela limpeza/desinfe-
ção do seu posto de traba-
lho e dos equipamentos 
que utilizou. 

 

Sala de Isola-
mento 

Toalhetes de papel 
Solução antisséptica 
de base alcoólica 
(SABA)  
Caixote do lixo, reves-
tido com saco de plás-
tico 

Informação dos 
contactos das Auto-
ridades de Saúde 

Fluxograma de atu-
ação perante caso 
suspeito de COVID-
19 

O espaço deverá ser venti-
lado frequentemente du-
rante o dia e sempre após 
a saída do aluno/ docente/ 
não docente que nela te-
nha aguardado; 

A sala deverá ser devida-
mente limpa, bem como o 
mobiliário nela existente, 
sempre o aluno/do-
cente/não docente aban-
done o local. 
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V. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR 

 

1. ENTRADA E SAÍDA DO COLÉGIO 

 A entrada e saída do Colégio é feita pela portaria ou pelo parque dos autocarros; 

 Após a entrada no recinto escolar, deve ser seguido o circuito assinalado; 

 Cada turma deve dirigir-se para a parte posterior do colégio e aguardar no local assi-

nalado para a sua turma o toque de entrada evitando deslocações para outros locais;  

 Cada turma deve dirigir-se para a sua sala de aula seguindo o percurso assinalado e 

aguardar no local pelo professor. 

 Após o términus das aulas, os alunos devem dirigir-se para o parque dos autocarros 

ou para a portaria. 

 

 

2. CIRCULAÇÃO NO COLÉGIO 

 A circulação no interior do colégio realiza-se exclusivamente pelos percursos devi-

damente sinalizados; 

  A circulação faz-se num só sentido, evitando o cruzamento entre pessoas; 

 As deslocações dentro do recinto escolar devem respeitar o distanciamento físico 

usando sempre máscara; 

 Nos corredores e escadas, a circulação é feita pela direita e respeitando a sinaliza-

ção; 

 Nas idas à casa de banho, os alunos devem esperar pela sua vez, em fila, mantendo 

o distanciamento físico;  

 Os alunos apenas saem para o exterior durante um intervalo de manhã e outro 

de tarde, de acordo com o esquema afixado nas salas de aula. Os restantes intervalos 

são gozados dentro da sala de aula. 

 Quando os alunos saírem para o intervalo ou almoço devem concentrar-se no local 

assinalado para a sua turma, na zona do recreio. 

 

3. SALAS DE AULA 

 A cada turma está atribuída uma sala fixa, com as mesas colocadas com a mesma 

orientação, de modo a evitar posições frente-a-frente e garantir uma maximização do 

espaço entre alunos e alunos/docentes e o distanciamento físico aconselhado. 
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 Todos os alunos têm lugar fixo na sala de aula de forma a reduzir a variação e número 

de contactos e permitir a rastreabilidade dos contactos. 

 As salas de aula devem manter as portas e janelas abertas de modo a permitir a 

renovação do ar interior. 

 Os materiais da sala de apenas podem ser utilizados pelos docentes. 

 Os alunos não podem partilhar materiais. 

 

4. SALAS ESPECÍFICAS 

 As aulas de TIC terão lugar em sala própria (3.11). 

 Cada computador só poderá ser manuseado por um aluno em cada aula; 

 Compete ao professor organizar a higienização dos equipamentos da sala com a 

colaboração dos alunos. 

 No final da aula cada aluno é responsável pela limpeza de todo o material que utilizou 

(mesa, cadeira, teclado, rato…) com a solução desinfetante disponibilizada na sala. 

 As aulas de Ed. Física, sempre que possível, terão lugar no exterior (campo de ci-

mento). Caso não seja possível a atividade no exterior esta será realizada no pavilhão. 

 As regras de funcionamento das aulas de Ed. Física encontram-se em anexo a este 

plano (Anexo 1) 

 

5. SERVIÇOS DE APOIO (Secretaria, Papelaria, Biblioteca, Bar) 

 Todos os espaços devem manter a porta aberta a fim de permitir a renovação do ar 

interior e evitar contactos desnecessários com as portas e puxadores. 

 Entre utilizações de espaços e equipamentos partilhados, os colaboradores devem 

responsabilizar-se pela higienização e desinfeção das superfícies onde contactam 

(como o tampo da mesa, rato, teclado), utilizando para isso os materiais de higieniza-

ção e desinfeção disponibilizados. 

 

Secretaria/papelaria  

 Apenas é permitida a presença de 1 pessoa no espaço de atendimento; 

 É obrigatório formar fila, mantendo o distanciamento físico aconselhado;  

 Após cada utilização são reforçadas as medidas de higienização e desinfeção dos 

materiais  
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Biblioteca:  

 Redução da lotação máxima e do horário de funcionamento;   

 Indicação dos lugares que podem ser ocupados de forma a garantir as regras de dis-

tanciamento físico aconselhado; 

 Reforço de medidas de higienização e desinfeção dos materiais após cada utilização. 

 

Bar  

 A lotação máxima do bar foi reduzida; 

 Mantém-se aberto, exceto no período do almoço; 

 Os alunos devem aguardar em fila mantendo o distanciamento obrigatório; 

 Apenas é permitida a permanência de 2 utilizadores por mesa desde que sejam da 

mesma turma; 

 Os utilizadores do bar devem abandonar o local depois de fazerem os seus consumos; 

 Reforço de medidas de higienização e desinfeção dos materiais após cada utilização. 

 

Refeitório  

 A lotação máxima foi reduzida;  

 O uso de máscara no refeitório é obrigatório; apenas pode ser retirada para o consumo 

das refeições; 

 A máscara deve ser colocada no braço; 

 A circulação no espaço deve ser feita de acordo com a sinalética; 

 Cada turma só deve dirigir-se ao refeitório, na hora definida para o seu almoço. Esse 

horário encontra-se afixado à entrada deste local; 

 Os alunos devem, na sua hora, aguardar à entrada do refeitório, em fila, garantindo o 

distanciamento físico  

 Os alunos devem respeitar a indicação dos lugares que podem ser ocupados de forma 

a evitar posições frente-a-frente e garantir o distanciamento físico aconselhado; 

 Antes e depois das refeições os alunos devem lavar/ desinfetar as mãos,  

 Não devem ser partilhados quaisquer utensílios ou alimentos;  

 Na linha de serviço os alunos devem tocar apenas naquilo de que se vão servir;  

 As medidas de higienização das superfícies após cada utilização serão reforçadas. 
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6. SALA DE PROFESSORES 

 Nas mesas de trabalho, deve existir distanciamento entre os professores. 

 Cada utilizador é responsável pela higienização do seu local de trabalho e materiais 

comuns utilizados, antes de se ausentar. 

 

 

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES: 

 Recomenda-se especial cuidado com os agasalhos para o frio, de modo a prevenir 

a contração de outras doenças, por exemplo a gripe. 

 De modo a evitar filas no bar, os alunos devem trazer lanche e água para a escola. 

 Não podem partilhar alimentos nem as garrafas de água, nem outros materiais. 

 Devem ainda ser portadores de lenços de papel descartáveis e solução desinfe-

tante de base alcoólica, bem como de uma máscara facial suplementar. 

 A fim de minimizar o risco de contágio, apelamos à monitorização diária de sintomas 

por parte de todos os colaboradores, bem como dos encarregados de educação.  
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VI. GESTÃO DE CASO 

 

1. ATUAÇÃO PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID-19 

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 

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

lecimento de   ensino, são imediatamente ativados todos os procedimentos constantes no 

presente Plano de Contingência e é contactado o ponto focal designado (Anexo 2). 

2. Se o caso suspeito de COVID-19 for um aluno, este é acompanhado por um adulto (um 

colaborador), para a área de isolamento, através de circuitos marcados, e solicita a pre-

sença da Chefe dos SA. 

Sempre que se trate de um adulto, este dirige-se sozinho para a área de isolamento.  

Existem 2 áreas de isolamento distintas:  

• no edifício principal, Sala dos Diretores de Turma (as instalações sanitárias 

masculinas servirão de apoio à sala de isolamento).  

• no Pavilhão. 

3. Caso se trate de um aluno, a chefe dos serviços administrativos contacta 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 colégio, preferencialmente em veículo próprio. 
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4. 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 outro elemento da equipa operativa do colégio poderá realizar o contacto 

telefónico se tiver autorização prévia do encarregado de educação. Neste caso, deve fazer 

o levantamento da sintomatologia (questionar o aluno para aferir de forma o mais completa 

possível todos os sintomas). 

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 Con-

tingência para COVID-19. 

• 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. 

Neste caso, 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 pela diretora 

ou ponto focal. 

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

gem telefónica, a direção do colégio contacta de imediato a Autoridade de Saúde Local/Uni-

dade de Saúde Pública Local, cujos contactos telefónicos se encontram afixados na área 

de isolamento (Anexo 3) 

6. A Autoridade de Saúde Local: 

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

• 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 edu-

cação, ou de alguém por ele designado, 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 sus-
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peito e o(s) respetivo(s) acompanhante(s) devem manter a máscara devidamente co-

locada. 

7. A Autoridade de Saúde Local procede a uma rápida avaliação da situação/risco, para de-

cidir a celeridade e amplitude das medidas a adotar. Caso considere necessário, pode im-

plementar medidas de proteção, enquanto aguarda confirmação laboratorial. 

8. A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o estabeleci-

mento 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 plás-

tico, 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). 

 

2. ATUAÇÃO PERANTE UM CASO CONFIRMADO DE COVID-19 FORA DO ESTA-
BELECIMENTO 

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do colégio, devem ser seguidos os seguintes 

passos: 

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

1. Perante a comunicação ao colégio, de um caso confirmado de COVID-19 de uma pessoa 

que tenha frequentado as nossas instalações, devem ser imediatamente ativados todos os 

procedimentos constantes no Plano de Contingência e ser contactado o ponto focal desig-

nado (Anexo 2). 

2. A Direção ou o ponto focal contacta de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de 

Saúde Pública Local, a informar da situação. 

3. A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local, assegura a 
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investigação epidemiológica (in loco, se necessário). 

4. 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 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 plás-

tico, 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). 

 

3. MEDIDAS A ADOTAR PELO CASO CONFIRMADO 

Perante um caso com teste laboratorial positivo para COVID-19, o mesmo deve permane-

cer em isolamento até cumprir com os critérios de cura documentada (Norma nº. 004/2020 

da DGS). 

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 negativo, realizado, no mínimo, 14 dias após o início 

dos sintomas (nos doentes sem internamento hospitalar por COVID-19) ou dois 

testes laboratoriais negativos, com pelo menos 24 horas de diferença, realizados, 

no mínimo, 14 dias após o início dos sintomas (nos doentes com internamento hos-

pitalar por COVID-19). 

Após determinação de cura e indicação da Autoridade de Saúde Local, a pessoa pode 

regressar às atividades letivas presenciais. 

  

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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VII. 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 do-

ença. 

Este rastreio compreende três passos (Norma n.º 015/2020 da DGS): 

 

 

 

1. 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 con-

tactos de outros contextos que possam ser relevantes (Norma n.º 015/2020 da DGS). 

 

2. 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. 

 

3. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS 

A Autoridade de Saúde Local, de acordo com a avaliação de risco efetuada, implementa 

um conjunto de medidas individuais e coletivas (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


 
 

Página 20 de 32 

 

 

COLÉGIO D INIS  DE MELO 

Plano de Contingência  

 

Revisão 02 

MEDIDAS INDIVIDUAIS A APLICAR AOS CONTACTOS 

 Contactos de alto risco: 

• Isolamento profilático 

• Teste laboratorial 

• Vigilância ativa 

 

 Contactos de baixo risco:  

• Vigilância passiva 

 

 

 

MEDIDAS COLETIVAS A APLICAR PELO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

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

tactos, outras medidas coletivas a aplicar pelo estabelecimento de ensino: 

• Encerramento de uma ou mais turmas; 

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

• Encerramento de todo o estabelecimento de ensino*. 

*O encerramento de todo o estabelecimento de ensino só deve ser ponderado em situa-

ções 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.  
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VIII. GESTÃO DE SURTOS 

1. 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: 

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 dife-

rentes turmas no mesmo período temporal, mas sem ligação epidemiológica entre 

eles; 

C. “Surto” em várias turmas com ligação epidemiológica: casos que ocorrem em dife-

rentes turmas, resultantes de transmissão secundária ou terciária dentro da comu-

nidade escolar; 

D. “Surto” sem controlo de transmissão: elevado número de casos em diferentes gru-

pos da comunidade escolar (alunos, pessoal docente e não docente) com transmis-

são não controlada. 

Perante a existência de um “surto” num estabelecimento de educação ou ensino, será ne-

cessário uma rápida atuação e aplicação de medidas individuais e coletivas pela Autori-

dade de Saúde Local. As medidas a adotar irão depender de um conjunto de fatores con-

siderados 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;  

• 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. 1212 
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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.  

 

2. 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:   

• 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 ponde-

rado 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.    

  



 
 

Página 23 de 32 

 

 

COLÉGIO D INIS  DE MELO 

Plano de Contingência  

 

Revisão 02 

 

IX. COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS PARCEIROS 

 

É fundamental envolver os parceiros da comunidade educativa para apoiar o estabeleci-

mento de educação ou ensino a responder de forma célere e adequada e controlar a trans-

missão de SARS-CoV-2. 

 

Figura 3. Fluxograma de atuação perante um surto em contexto escolar 

 

1. A Autoridade de Saúde Local procede à ativação da Equipa de Saúde Pública para apoiar 

nas fases de investigação epidemiológica, gestão de casos, comunicação e implementa-

ção das medidas de prevenção e controlo da transmissão de SARS- CoV-2. 

2. Perante um surto de COVID-19 ou um caso com grande transcendência social, a Autori-

dade de Saúde Local informa a Comissão Municipal de Proteção Civil. 

3. De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local/Unidade de 

Saúde Pública comunica à Direção do estabelecimento de ensino o risco e as medidas de 

proteção individuais e coletivas a adotar. 

4. Após indicação da Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública, a Direção do 

estabelecimento de educação ou ensino informa todos os encarregados de educa-

ção e restante comunidade escolar da existência de um surto, das medidas que fo-

ram tomadas e das que deverão ser adotadas. 

5. A Direção do colégio assegura a disponibilização de recursos e equipamentos para garantir 

o cumprimento das medidas indicadas pela Autoridade de Saúde.  

O encerramento de parte ou da totalidade do estabelecimento de educação ou ensino não 

implica necessariamente a interrupção do processo pedagógico ou de aprendizagem. 
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X. SUBSTITUIÇÃO DO PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE EM CASO DE 
ABSENTISMO POR DOENÇA OU NECESSIDADE DE ISOLAMENTO PRO-

FILÁTICO 

 

• Em caso de ausência de um professor, os alunos devem manter-se na sala de aula, 

onde realizarão tarefas no âmbito da disciplina.  

• Na impossibilidade de serem acompanhados por um docente, a vigilância ficará a cargo 

de um colaborador não docente. 

• Caso estas medidas não sejam suficientes, os alunos deverão permanecer em casa, 

sendo os respetivos encarregados de educação avisados da situação. 

• Em caso de ausência de um colaborador docente ou não docente por período prolon-

gado, o Colégio diligenciará no sentido de proceder à sua substituição. 
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XI. DIVULGAÇÃO DO PLANO 

 

A divulgação deste plano de contingência far-se-á do seguinte modo: 

Pessoal docente  Envio por e-mail do plano de contingência; 

 Apresentação, em reunião geral, do plano e me-
didas nele previstas. 

Pessoal  não docente  Apresentação, em reunião geral, do plano e pro-
cedimentos a seguir. 

 Entrega de cópia do plano de contingência. 

Alunos  Divulgação do plano, pelo diretor de turma. 

Pais e encarregados de 
educação 

 Divulgação do plano no sítio oficial do colégio 
(www.colegiodinisdemelo.pt) . 

 Apresentação sucinta do plano em reunião, pelo 
diretor de turma. 

 

 

 

 

 

A Diretora Pedagógica, 

Cremilde Rodrigues 

 

  

http://www.colegiodinisdemelo.pt/
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1. Regras das aulas de Ed. Física 

2. Lista de Contactos 

3. Mapas de acessos 

4. Fluxogramas 
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Anexo 1 – Regulamento das aulas de Educação Física 
 

• A entrada de todos os alunos no Pavilhão far-se-á pela porta virada para o edifício do 

Colégio. 

• O equipamento necessário à realização das aulas de Educação Física é constituído 

por: 

• Calção branco; 

• t-shirt brancas; 

• meias desportivas; 

• sapatilhas (exclusivamente para a prática da Educação Física nas aulas 

realizadas no pavilhão) - obrigatório; 

• fato de treino de cor predominantemente azul (facultativo). 

• Bolsa para guardar máscara devidamente identificada - obrigatório 

• Preferencialmente, as aulas de Educação Física terão lugar nos espaços exteriores. 

• Ao entrarem no pavilhão, todos os alunos têm de ter a máscara de proteção indivi-

dual colocada e têm de desinfetar as mãos (com solução antissética de base alcoólica) 

e as solas do calçado (no tapete desinfetante disponível para o efeito).  

• No interior do pavilhão (nos balneários, nos percursos, na aula e na saída), é obrigatório 

que os alunos mantenham, entre si, a distância de segurança regulamentada. 

• Os professores de Educação Física utilizarão sempre a máscara, com exceção da le-

cionação de períodos de sessões de exercício que impliquem realização de exercício 

físico. A funcionária do pavilhão usa sempre a máscara 

• Cada aluno deve ser portador da sua garrafa de água (durante a aula, o aluno não 

pode ir ao balneário); deve trazer uma toalha de rosto. A sua máscara ficará guardada 

numa bolsa devidamente identificada ou colocada no braço/nos bolsos do aluno. 

• Cada turma terá dois balneários masculinos e dois femininos para garantir o distancia-

mento entre alunos. Os balneários estarão sempre abertos.  

• O professor irá organizar a distribuição dos alunos pelos balneários a qual se manterá 

ao longo do ano letivo. 

• Os alunos dirigem-se para o seu balneário, equipam-se e calçam-se com material higi-

enizado, encaminhando-se seguidamente para o local de aula, mantendo o devido dis-

tanciamento.  

• Os locais a ocupar por cada aluno estão marcados no chão com um número que cor-

responde ao nº do aluno. 

• Os alunos devem desinfetar o espaço onde se irão equipar, nos balneários, antes da 

sua utilização. Os balneários e os espaços de aula estarão equipados com desinfe-

tante; 
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• Sempre que estiverem em atividade física, deverão manter o distanciamento de 3 me-

tros.  

• Não será permitido o contacto físico entre alunos;  

• Só poderão tirar a máscara quando houver a indicação do professor.  

• Deverá ser evitada a partilha de material e a utilização de materiais porosos (coletes, 

colchões…).  

• Sempre que houver necessidade de partilha de materiais (bolas, raquetas, volantes,…) 

estes devem ser higienizados antes e depois da sua utilização. 

• Deverão ser privilegiadas as atividades ao ar livre, individuais ou em jogos reduzidos e 

condicionados.  

• No final de cada aula, os alunos regressam ao balneário já com a máscara colocada 

e mantendo o devido distanciamento; 

• O balneário deve ser usado exclusivamente para os alunos se equiparem, desequipa-

rem e tratarem da sua higiene pessoal; 

• Os banhos são desaconselhados. Excecionalmente os alunos poderão solicitar autori-

zação do professor para usar os chuveiros.  

• Os balneários e materiais utilizados em aula serão higienizados entre cada utilização;  

• Os alunos saem do pavilhão com a máscara colocada e desinfetam novamente as 

mãos e as solas do calçado à saída no tapete desinfetante; 

• A saída do pavilhão far-se-á sempre pela porta lateral do pavilhão (zona lateral do 

palco). 

• Será valorizada a utilização de exercícios critério, tarefas individuais, formas de jogo 

reduzidas e condicionadas, em função dos propósitos e do contexto de aprendizagem, 

bem como da adoção de estratégias de ensino que priorizem o trabalho em circuito, 

possibilitando a execução de exercícios através de estações que valorizem a estabili-

zação de grupos de trabalho com os mesmos propósitos; 

• Sabendo que a Educação Física privilegia também os bons hábitos de saúde e de hi-

giene pessoal, dado o contexto atual, é recomendado que os alunos procedam aos 

atos de higiene possíveis após a aula (ex: troca de roupa, utilização de toalhetes, de-

sinfeção das mãos, etc.). 
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Anexo 2 – Lista de contactos 
 

Colégio Dinis de Melo 

 

244 861 139   |   917 887 768 

 

geral@colegiodinisdemelo.pt 

 

  

Diretora Pedagógica (Cremilde Rodri-

gues) 
918 982 107 

  

Subdiretora (Dália Salgado) 917 887 768 

  

Linha SNS 24 808 24 24 24 

  

Unidade de Saúde Pública do  

ACES Pinhal Litoral 

244 849 009/010/016 

usp.pl@arscentro.min-saude.pt  

Dra. Amália Assis 919 299 214 

Dra. Ana Silva 
962 903 310 

AMSaraiva@arscentro.min-edu.pt  

Dra. Odete Mendes (coordenadora) 
966 343 596 

MOMendes@arscentro.min-edu.pt 

Dr. Rui Passadouro 
917 293 876 

RMPassadouro@arscentro.min-edu.pt  

 

  

mailto:geral@colegiodinisdemelo.pt
mailto:usp.pl@arscentro.min-saude.pt
mailto:AMSaraiva@arscentro.min-edu.pt
mailto:MOMendes@arscentro.min-edu.pt
mailto:RMPassadouro@arscentro.min-edu.pt
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Anexo 3 – Mapas de acessos 
 

Entrada e saída do edifício principal 

 

 

Entrada e saída do Pavilhão 
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Anexo 4 – Fluxogramas  
 

 

Fluxo 1: Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em menor de idade  
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Fluxo 2: Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em adultos  

 

 

 

 

 


