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ENQUADRAMENTO 

 

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

nam, 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), a Direção-Geral da Educação (DGE) e a Direção dos Esta-

belecimentos Escolares (DGEstE) emitiram um conjunto de informações e orientações exceci-

onais de organização e funcionamento dos estabelecimentos escolares, de modo a garantir as 

atividades educativas em condições de segurança. 

A DGS publicou ainda o Referencial Escolas – controlo da transmissão de COVID-19 em con-

texto escolar, para o ano letivo 2021/2022, à luz dos princípios de evidência e conhecimento 

científico, bem como da evolução do estado vacinal da população e da situação epidemiológica 

do país. Esta nova versão do plano de contingência resulta da alteração efetuada, pela DGS, 

ao Referencial, em 6 de janeiro 

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 exis-

tência de novas recomendações ou imposições por parte das autoridades competentes. 

As situações não previstas neste plano serão analisadas casuisticamente. 
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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, vómitos, dor no peito e dor de cabeça, entre outros. A pessoa infetada 

pode não apresentar sinais ou sintomas (assintomática). 

Não havendo interrupção da transmissão do vírus SARS-CoV-2, ou tratamento específico 

para a COVID-19 e face às novas variantes de SARS-CoV-2, é imperativo otimizar a apli-

cação das medidas de prevenção da transmissão, com cumprimento escrupuloso das me-

didas de distanciamento físico entre pessoas, de ventilação dos espaços, do uso adequado 

de máscara certificada e de limpeza e desinfeção de mãos e superfícies. 

 

 

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 entrarem em 

contacto com a 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 ou através de inalação 

de aerossóis contendo o vírus. 

Existem estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente infetados 

em espaços fechados. 
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II. COORDENAÇÃO DO PLANO 

Equipa operativa 

 Diretora Pedagógica (PONTO FOCAL) 

 Subdiretora 

 Coord. da Saúde 

 Chefe dos serviços administrativos 

 Diretores de Turma; 

 Professores; 

 Não Docentes. 

 

1. Responsabilidade do Colégio 

 

1.1. 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. 

 

1.2. 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. 

 

1.3. Coordenadora da Saúde 

 Promover a sensibilização da comunidade educativa para as medidas de segurança 

a adotar 
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 Divulgar informação e orientações da DGS junto da comunidade educativa. 

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

 

1.4. 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. 

 

1.5. 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.  

 

2. 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 esteja infetado com Co-

vid-19 ou em isolamento profilático. 

 Não é permitida a frequência das atividades a alunos em estado febril. 

 Os encarregados de educação devem seguir escrupulosamente as instruções da-

das pela autoridade de saúde competente. 
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III. 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. O seu cumprimento é obrigatório para todos os membros 

da comunidade educativa e visitantes do Colégio. 

 

1. Medidas de prevenção 

Para o ano letivo 2021/2022, recomenda-se a combinação das seguintes medidas específicas 

que devem ser adotadas por toda a comunidade escolar:  

a. Dever de permanência em casa perante quaisquer sinais e/ou sintomas de doença, de 

acordo com a Norma n.º 020/2020 da DGS, como: 

i. Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual; 

ii. Febre (temperatura corporal ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível; 

iii. Dispneia / dificuldade respiratória sem outra causa atribuível; 

iv. Perda do olfato e/ou paladar de início súbito. 

 

b. Utilizar máscara facial, de acordo com a Orientação n.º 011/2021 da DGS e nos termos 

da legislação em vigor: 

i. Qualquer pessoa com idade superior a 10 anos, e, no caso dos alunos, a partir do 2º 

ciclo do ensino básico, independentemente da idade, deve obrigatoriamente utilizar 

máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica para acesso ou permanência no 

interior do Colégio;  

ii. Esta obrigatoriedade não se aplica nos espaços do recreio ao ar livre, no entanto, é 

recomendado o uso de máscara sempre que se verifiquem aglomerados de pessoas; 

iii. A utilização de máscara deve ser sempre adaptada à situação clínica, nomeada-

mente nas situações de perturbação do desenvolvimento ou do comportamento, insufi-

ciência respiratória, ou outras patologias, mediante avaliação caso-a-caso pelo médico 

assistente.; 

 

c. Manter o distanciamento físico recomendado entre pessoas, nomeadamente, imple-

mentando: 

i. o respeito pelas regras gerais de segurança e de distanciamento físico entre o pessoal 

docente e não docente e os alunos; 

ii. a definição de circuitos no recinto escolar; 

iii. a segmentação dos espaços comuns para funcionamento em coortes (ex: bolhas no 

recreio); 

d. Lavar (utilizando água e sabão) ou desinfetar as mãos (utilizando produto biocida de-

sinfetante do tipo 1, comprovadamente notificado à DGS); 
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e. Cumprir com a etiqueta respiratória; 

f. Limpar e desinfetar adequadamente as superfícies e espaços (utilizando produtos bio-

cidas desinfetantes do tipo 2 ou do tipo 4, conforme a superfície a desinfetar); 

g. Assegurar uma boa ventilação dos espaços, preferencialmente com ventilação natural, 

através da abertura de portas ou janelas; 

h. Cancelar atividades realizadas em espaço fechado que não sejam fundamentais e pri-

vilegiar, sempre que possível, atividades ao ar livre; 

i. Realizar testes laboratoriais para SARS-CoV-2 adaptados ao risco epidemiológico con-

forme a Norma n.º 019/2020 da DGS;  

j. Estabelecer uma comunicação empática de forma a promover o envolvimento de toda 

a comunidade escolar na adoção das medidas; 

k. A vacinação dos elegíveis, em diferentes grupos etários, incluindo crianças, segundo a 

Norma nº 002/2021 da DGS. 

 

A evidência científica indica que a incidência de casos de infeção por SARS-CoV-2, e mesmo 

de surtos, em contexto escolar está correlacionada com a incidência da infeção na comunidade, 

designadamente através de contágios que ocorrem fora da escola. Por esse motivo, o esclare-

cimento e o envolvimento de toda a comunidade escolar são essenciais para a prevenção da 

transmissão do vírus. 

 

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

gestiva 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 máscara. 

 

2. Ensino em tempos de Covid-19 

Os estabelecimentos de educação e/ou ensino são locais de convívio e partilha, onde im-

porta estabelecer medidas de saúde pública, em alinhamento com aquelas implementadas 

a nível comunitário. 

Face à evolução epidemiológica e tendo como prioridade garantir o direito à educação das 

crianças e jovens, os países foram ajustando as suas políticas e medidas de prevenção, 

reabrindo os estabelecimentos de educação e/ou ensino de forma faseada e gradual. Note-

se que as crianças com idade de 4 anos ou menor não têm a proteção dada pela vacinação 

contra a COVID-19. 

O encerramento dos estabelecimentos de educação e/ou ensino e o confinamento, ainda 

que sejam medidas necessárias para o controlo de uma epidemia, têm impacto nos deter-

minantes sociais, mentais e ambientais da saúde, que se podem refletir em consequências 
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a longo prazo no bem-estar físico, psicológico e social dos alunos, pessoal docente e não 

docente. Estas consequências tenderão também a aumentar as desigualdades sociais e 

de saúde já existentes. 

Neste contexto, importa definir estratégias que possibilitem o ensino presencial, tendo 

como objetivo a prevenção da doença e a minimização do risco de transmissão de SARS-

CoV-2, através da manutenção das condições de segurança e higiene nos estabelecimen-

tos de educação e/ou ensino. 

A atuação célere e coordenada entre os diferentes agentes da comunidade educativa é 

essencial para o controlo da transmissão em contexto escolar.  
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IV. HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR 

 O colégio elaborou um plano de higienização. 

 Este plano é do conhecimento dos profissionais envolvidos. 

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

Informação sobre 
comportamentos de 
proteção individual 
e coletiva 

Limpeza e desinfeção dos 
balneários após cada utili-
zação. 

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

 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 (bolha), o toque de entrada; 

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

aguardar no local pelo professor. 

 

 

2. Circulação no Colégio 

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

mente 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 sinalização; 

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

o distanciamento físico;  

 

3. Salas de aula 

 A cada turma está atribuída uma sala fixa, onde os alunos têm lugar fixo. 

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

novação do ar interior. 

 Os alunos não devem partilhar materiais. 

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

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

a colaboração dos alunos. 

 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). 
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4. 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. 

 

5. 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; 

 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. 

 

6. 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. O 

horário encontra-se afixado à entrada deste local; 

 Os alunos devem 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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7. Sala de 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 desinfetante 

de base alcoólica, bem como de uma máscara facial suplementar. 
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VI. GESTÃO DE CASO 

 

1. Atuação perante um caso possível ou provável de COVID-19 dentro do colégio 

Perante a identificação de um caso possível ou provável, devem ser tomados os seguintes 

passos no âmbito das Normas nº004 e 015/2020 da DGS: 

 

a. Perante a deteção de um caso possível ou provável de COVID-19 de uma pessoa presente 

no estabelecimento de ensino, são imediatamente ativados todos os procedimentos cons-

tantes no presente Plano de Contingência e é contactado o ponto focal designado (Anexo 

2). 

b. Se o caso possível ou provável de COVID-19 for um aluno, este é acompanhado por um 

adulto (um colaborador), para a área de isolamento, através de circuitos marcados, e é 

informada a 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. 

c. Caso se trate de um aluno: 

i. 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 encar-

regado de educação deve dirigir-se ao colégio, preferencialmente em veículo 

próprio; 

ii. a diretora pedagógica contacta a Unidade de Saúde Pública de Leiria. 

d. 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 pode realizar o contacto telefónico, se tiver autorização prévia se tiver autoriza-

ção prévia do encarregado de educação. 

e. Na sequência da triagem telefónica: 

i. Se o caso não for validado como possível ou provável de COVID-19 pela triagem 

telefónica (SNS 24 ou outras linhas), a pessoa segue o procedimento normal da 

escola, de acordo com o quadro clínico apresentado. Terminam os procedimentos 

constantes no Plano de Contingência para COVID-19 e não se aplica o restante 

Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto esco-

lar. 
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ii. Se o caso for considerado validado como possível ou provável de COVID-19 pela 

triagem telefónica (SNS 24 ou outras linhas) será enquadrado, de acordo com a 

sua gravidade.  

A diretora contacta a Unidade de Saúde Pública de Leiria, independentemente se o encar-

regado de educação contactou ou não o SNS24 ou outras linhas criadas para o efeito. 

f. O SNS24: 

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

ii. esclarece o caso possível ou provável, se for um adulto ou o encarregado de edu-

cação, 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.º010/2020 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, 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 suspeito e o(s) 

respetivo(s) acompanhante(s) devem manter a máscara devidamente colocada e respeitar, 

sempre que possível, o distanciamento físico entre pessoas não coabitantes sempre que 

forem a pé e, no carro, viajar em lugares diametralmente opostos, bem como assegurar 

arejamento adequado do veículo, abrindo as janelas. Após terminada a viagem todas as 

superfícies do carro devem ser limpas e desinfetadas 

g. Caso a Autoridade de Saúde considere necessário pode implementar medidas de preven-

ção proativas enquanto se aguarda confirmação laboratorial, nomeadamente: 

i. Determinar o isolamento profilático dos contactos de alto risco nos termos da 

Norma 015/2020 da DGS; 

ii. Determinar a monitorização dos sinais e sintomas do caso em isolamento pro-

filático. 
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2. Atuação perante um caso confirmado de COVID-19 dentro do estabelecimento 
de ensino 
 

Se o resultado laboratorial, nos termos da Norma 004/2020 da DGS, indicar estar perante 

um caso confirmado, a Autoridade de Saúde territorialmente competente, procederá em 

conformidade, nomeadamente através da participação da equipa de saúde da USF/UCSP, 

realizando:  

1. Rastreio de contactos de alto risco e de baixo risco;  

São contactos de alto risco as pessoas que:  

i. Coabitam com o caso confirmado, exceto se apresentarem esquema vacinal primá-

rio completo com dose de reforço, nos termos da Norma 002/2021 da DGS, ou com 

história de infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19 nos 180 dias subsequentes ao fim 

do isolamento;  

OU  

ii. Residam ou trabalhem em Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) e outras res-

postas similares dedicadas a pessoas idosas, comunidades terapêuticas e comuni-

dades de inserção social, bem como os centros de acolhimento temporário e cen-

tros de alojamento de emergência, unidades de cuidados continuados integrados 

da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI).  

 

Consideram-se contactos de baixo risco, do caso confirmado, todas as restantes situações.  

A Autoridade de Saúde territorialmente competente, de acordo com o resultado da avalia-

ção do risco, informa o Colégio, os casos e os contactos, sobre as medidas individuais e 

coletivas a implementar:  

a. Isolamento no domicílio, exclusivamente para os contactos de alto risco identifica-

dos;  

b. Vigilância clínica;  

c. Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo 

caso possível, provável ou confirmado, bem como da área de isolamento (Orienta-

ção n.º 014/2020 da DGS);  

d. Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso possível, provável ou confir-

mado em dois sacos de plástico, resistentes, com dois nós apertados, preferencial-

mente com um adesivo/atilho e colocação dos mesmos em contentores de resíduos 

coletivos (nunca em ecopontos);  

e. Sem prejuízo das alíneas anteriores, por determinação da Autoridade de Saúde ter-

ritorialmente competente, pode ser necessário aplicar medidas excecionais para 

contenção de surtos, em articulação com a Autoridade de Saúde Regional. 
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Figura 1. Fluxograma de atuação perante um caso possível ou provável de COVID-19 em contexto escolar 

 

2. Perante um caso confirmado procede-se da seguinte forma:  

 Manter em isolamento no domicílio:  

 

a. Se não tem sintomas ou tem sintomas ligeiros ficará em isolamento 7 dias, em 

autocuidado e automonitorização de sintomas. Ao 7º dia terá alta sem necessidade 

de teste. Caso haja alteração do quadro clínico, deverá ser contactado o SNS 24.  

 

b. Se tem sintomas moderados ou graves, ficará em isolamento pelo menos 10 dias 

e terá alta sem necessidade de teste.  

Se tiver febre por mais de 48h ou febre superior a 40º; falta de ar/dificuldade respi-

ratória; dor no peito; alteração do estado de consciência; aparecimento de tosse 

com expetoração purulenta; vómitos ou diarreia persistente, entre outros sintomas, 

contacte o SNS24 ou o 112;  

Os casos identificados deverão seguir as medidas gerais recomendas pela DGS. 
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3. Atuação perante um caso confirmado de COVID-19 fora do estabelecimento 

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

passos: 

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). 

 

Figura 2. Fluxograma de atuação perante um caso confirmado de COVID-19 em contexto escolar 
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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 nas 24 a 48 horas seguintes ao conhecimento da 

existência do caso, independentemente da forma como se tomou conhecimento da exis-

tência do mesmo, em concordância com a Norma n.º 015/2020 da DGS. 

 

2. Classificação dos contactos 

O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é, entre outros fatores, dependente do nível 

de exposição e do estado vacinal do contacto. Relativamente a estes parâmetros, os con-

tactos são classificados 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, após identificação e classificação do nível de risco dos contactos 

do caso de COVID-19, implementa um conjunto de medidas individuais e coletivas. 

Por determinação da Autoridade de Saúde territorialmente competente, pode ser necessá-

rio aplicar medidas excecionais para contenção de surtos, em articulação com a Autoridade 

de Saúde Regional. 

 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
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Medidas individuais a aplicar aos contactos 

Estas medidas não se aplicam aos contactos de alto risco com doença confirmada de 

Covid-19 há menos de 180 dias subsequentes ao fim do isolamento e pessoas que apre-

sentem o esquema vacinal primário completo com dose de reforço. 

  

 Contactos de alto risco 

Os contactos classificados como sendo de alto risco ficam sujeitos aos procedimentos de:  

a. Isolamento no domicílio;  

b. Se não vier a apresentar sintomas ficará em isolamento 7 dias, em autocuidado e 

automonitorização de sintomas. 

c. Realizará um primeiro teste para SARS-CoV-2, o mais cedo possível e, idealmente, 

até ao 3.º dia após a data da última exposição ao caso confirmado.  

d. Realizará um segundo teste ao 7.º dia após a data da última exposição ao caso 

confirmado. Se negativo, terá alta.  

e. Terá uma declaração de isolamento, para justificar a ausência ao trabalho/escola, 

(docentes, não docentes e alunos);  

f. Caso haja alteração do quadro clínico, deverá ser contactado o SNS 24 ou o 112. 

 

ATENÇÃO:  

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

procedimentos relativos à “Abordagem do caso confirmado de COVID-19" do presente do-

cumento. 

 

 

 Contactos de baixo risco:  

Os contactos classificados como sendo de baixo risco ficam sujeitos aos procedimentos 

de: 

a. Todos os contactos de baixo risco não têm indicação de isolamento.  

b. Nestas circunstâncias ficam em vigilância passiva de sintomas (caso ocorram sin-

tomas compatíveis com COVID-19 devem contactar o médico assistente ou a Linha 

SNS24). 

c. Até ao 3º dia após a data da última exposição ao caso confirmado devem fazer teste 

laboratorial molecular (TAAN) ou teste rápido de antigénio de uso profissional 

(TRAg) para SARS-CoV-2 
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ATENÇÃO: 

Em situação de cluster ou de surto todos os contactos devem realizar teste laboratorial 

molecular (TAAN) ou teste rápido de antigénio de uso profissional (TRAg) para SARS-CoV-

2., para rápida implementação de medidas de saúde pública. 

 

Medidas coletivas a aplicar pelo estabelecimento de ensino 

A Autoridade de Saúde pode determinar, com conhecimento dos responsáveis pelo esta-

belecimento de ensino outras medidas coletivas a aplicar pelo estabelecimento de ensino 

para contenção de surtos: 

a. A intervenção em meio escolar para prevenção de surtos deve verificar-se de 

forma proporcionada visando o reforço de medidas preventivas;   

b. As medidas serão adotadas de forma faseada de acordo com a análise de risco 

efetuada pela Autoridade de Saúde territorialmente competente;  

c. As medidas, nomeadamente as que impliquem suspensão da atividade letiva pre-

sencial, serão tomadas pelo período estritamente necessário à investigação e/ou 

ao isolamento de casos e de contactos de alto risco, devendo ser ponderado o 

equilíbrio para a saúde mental e desenvolvimento humano da comunidade esco-

lar.  
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VIII. GESTÃO DE CLUSTERS OU SURTOS 

1. Gestão de clusters ou surtos 

Perante casos de COVID-19, no estabelecimento de ensino podem verificar-se diferentes 

cenários: 

A. “Cluster” (conglomerado): Conjunto de casos, grupos ou eventos que parecem estar 

relacionados pela sua forma de distribuição no espaço e/ou tempo. 

B. “Surto”: Ocorrência de um número de casos de uma doença, superior ao que seria 

considerado expectável, numa determinada população durante um período de 

tempo bem definido; 

A atuação é idêntica para ambos os casos. 

Perante a existência de um “cluster” ou surto num estabelecimento de ensino, será neces-

sário uma rápida atuação e aplicação de medidas individuais e coletivas pela Autoridade 

de Saúde.  

Nestas situações, todos os contactos (de alto e baixo risco) devem realizar o teste rápido 

antigénio (TRAg) para rápida implementação de medidas de saúde pública. 

 

2. Implementação de medidas face a um cluster ou surto 

As medidas a implementar dependem da magnitude da transmissão de SARS-CoV-2 na 

comunidade escolar. Contudo, estas medidas podem ocorrer de forma faseada e devem 

decorrer de uma minuciosa avaliação de risco efetuada caso a caso. 
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IX. COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS PARCEIROS 

É fundamental envolver os parceiros da comunidade escolar para apoiar o estabelecimento 

de educação ou ensino a responder de forma célere e adequada e controlar a transmissão 

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 im-

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

2. Perante um “cluster” ou surto de COVID-19 ou um caso com grande transcendência 

social, a Autoridade 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 me-

didas de proteção individuais e coletivas a adotar. 

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

do estabelecimento de ensino informa todos os encarregados de educação e restante 

comunidade escolar da existência de um cluster ou de um surto, das medidas que 

foram tomadas e das que deverão ser adotadas. 

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

cumprimento das medidas indicadas pela Autoridade de Saúde.  
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Regresso do caso confirmado ao Colégio 

 

Todas as pessoas que recuperaram de COVID-19, e que cumpriram os critérios de fim de 

isolamento determinados, devem manter o cumprimento das medidas de prevenção e con-

trolo de infeção, de acordo com as recomendações da Autoridade de Saúde territorialmente 

competente.  

Ficam sujeitos a isolamento os casos: 

a. Assintomáticos - 7 dias, não carecendo de teste para cessar o isolamento. b.  

b. Sintomáticos:  

 Ligeiros - 7 dias, não carecendo de teste para cessar o isolamento;  

 Graves e moderados – 10 ou mais dias, de acordo com a evolução clínica, não 

carecendo de teste para cessar o isolamento.  

 

No regresso à escola, é importante que a equipa educativa esteja atenta a possíveis alte-

rações emocionais e sociais das crianças e dos jovens, como consequência do impacto 

dos períodos de confinamento. Posto isto, é essencial que se criem momentos e estraté-

gias de diminuição da ansiedade e do stresse das crianças e dos jovens no regresso ao 

ensino presencial. Pede-se ao pessoal docente e não docente compreensão pois é natural 

que as crianças e jovens regressem com saudades, com muita vontade de comunicar e 

interagir com os pares e pessoal docente e não docente. Recomenda-se, neste sentido 

que ofereçam oportunidades de partilha e tempo útil para expressar estas emoções. Cabe 

à equipa educativa apoiar os alunos, articular com as famílias, podendo sinalizar situações 

que suscitem maior preocupação para os serviços de psicologia da escola ou para as en-

tidades de saúde com quem articulem. 
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X. 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) . 

 

 

 

 

 

A Diretora Pedagógica, 

Cremilde Rodrigues 

 

  

http://www.colegiodinisdemelo.pt/
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Anexos 
 

 

1. Regras das aulas de Ed. Física 

2. Lista de Contactos 

3. Mapas de acesso 

4. Fluxograma de atuação perante caso possível ou provável de Covid-19 
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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 recomendada. 

• 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 equiparam, nos balneários, depois da 

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

tante; 

 

• Sempre que estiverem em atividade física, deverão manter o distanciamento físico.  
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• 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 

masilva3@arscentro.min-saude.pt  

Dra. Ana Silva 
962 903 310 

AMSaraiva@arscentro.min-saude.pt  

Dra. Odete Mendes (coordenadora) 
966 343 596 

MOMendes@arscentro.min-saude.pt 

Dr. Rui Passadouro 
917 293 876 

RMFonseca@arscentro.min-saude.pt  

 

  

mailto:geral@colegiodinisdemelo.pt
mailto:usp.pl@arscentro.min-saude.pt
mailto:masilva3@arscentro.min-saude.pt
mailto:AMSaraiva@arscentro.min-saude.pt
mailto:MOMendes@arscentro.min-saude.pt
mailto:RMFonseca@arscentro.min-saude.pt
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Anexo 3 – Mapas de acesso 
 

Entrada e saída do edifício principal 

 

 

Entrada e saída do Pavilhão 

 

  



 
 

Página 32 de 32 

 

 

COLÉGIO D INIS  DE MELO 

Plano de Contingência  

 

Revisão 04 

Anexo 4 – Fluxograma  
 

 

Atuação perante caso possível ou provável de COVID-19 

 

 

 


