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CONTROLO DE ALTERAÇÕES AO DOCUMENTO 

Revisão Data Alterações 

01 06/03/2020 Primeira edição 

02 12/05/2020 Introdução das Orientações previstas no pós-confinamento, 

no regresso à Escola pelos alunos dos 11º e 12º anos. 

03 13/09/2020 Introdução das medidas previstas no Referencial Escolas – 

Controlo da transmissão de COVID-19 em contexto escolar. 

04 21/09/2020 
Na entrada das Escolas do ensino pré-escolar e 1º ciclo será 
avaliada a temperatura corporal. Na EB Castelo e na ES 
Sampaio essa vigilância passou a não ser recomendada. 

Relativamente ao Bufete e Refeitório foi revisto o serviço de 

take away, alargado a todos os alunos que têm aulas apenas 

no turno da manhã.  

A formatação do documento foi revista. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente documento corresponde ao Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de 

Sampaio para a infeção provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19) e fornece informação a 

toda a comunidade educativa sobre esta nova doença, sobre as medidas de prevenção e 

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

confirmados.  

Este Plano de Contingência foi desenvolvido com base no "Referencial Escolas – Controlo da 

transmissão de COVID-19 em contexto escolar" e noutros documentos orientadores da 

responsabilidade da Direção-Geral da Saúde (DGS). 
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2. ENQUADRAMENTO 

O que é a Covid-19 

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o COVID-19  

(SARS-CoV-2). Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo 

ser semelhantes a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave.  

 

 

2.1. Principais sintomas  

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

● febre  

● tosse  

● falta de ar (dificuldade respiratória)  

● cansaço  

No entanto, podem 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.  

 

2.2. 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. 
 

Existem ainda estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente infetados 

em espaços fechados. 

 

 

2.3. Período 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. 
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3. PROCEDIMENTOS 

 

3.1. Medidas de prevenção gerais - Reorganização dos espaços 

Todos os espaços do Agrupamento serão reorganizados de forma a implementar o 
distanciamento físico, a fomentar a higiene das mãos, a etiqueta respiratória e utilização de 
máscara, e a garantir o rápido isolamento de um caso  suspeito. Assim, serão realizados os 
seguintes procedimentos gerais: 

● Maximizar o espaço entre as pessoas (sempre que possível, deve garantir-se um 
distanciamento físico entre os alunos e alunos/docentes de, pelo menos, 1 metro); 

● Sinalizar os trajetos de circulação e os pontos de espera em filas; 
● Afixar cartazes da DGS; 
● Zelar pelas condições das instalações sanitárias; 
● Zelar pela existência de caixotes do lixo; 
● Disponibilizar dispensadores de solução antissética de base alcoólica (SABA). 
● Disponibilizar uma sala de isolamento; 
● Nos espaços escolares não poderão existir acessórios não essenciais à prática das 

atividades pedagógicas, reforçando a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem. 

A limpeza geral do estabelecimento será efetuada seguindo o previsto no Plano “Limpeza e 
desinfeção de superfícies em ambiente escolar no contexto da pandemia COVID-19”. 

 
3.2. Medidas de prevenção específicas - Medidas a aplicar para a abertura do estabelecimento 

de educação ou ensino 

Procedimentos de vigilância: 

○ auto-monitorização de sintomas: nenhum utente se deverá deslocar para a Escola, 
caso apresente sintomas sugestivos;  

○ na entrada das Escolas do ensino pré-escolar e 1º ciclo será avaliada a temperatura 
corporal. 

 

Procedimentos básicos para higienização das mãos e espaços:  
○ ao entrar na escola, nos blocos e nas salas de  aula,  desinfetar as mãos com uma 

solução antisséptica de base alcoólica (SABA);   
○ lavar frequentemente  as mãos com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo 

menos  20 segundos (preferencialmente se as mãos estiverem visivelmente sujas);  
○ reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes 

e após uso da casa de banho e sempre que estejam sujas; 
○ sempre que ocorra mudança de sala, no início da aula, ou o professor ou o 

delegado de turma, borrifam todas as mesas com a solução anti séptica de base 
alcoólica (SABA). Cada aluno e professor, à entrada da sala, recolhe um toalhete 
com o qual deve higienizar a sua área de trabalho. Este procedimento não será 
necessário no 1º tempo da manhã. 

 
Procedimentos de etiqueta respiratória:  
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○ tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou usar 
lenço de papel e nunca tossir para as mãos; 

○ evitar tossir ou espirrar para as mãos;  
○ usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo 

depois de utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, de seguida higienizar as 
mãos após o contacto com secreções respiratórias; 

○ evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca; 
 
Procedimentos relativos à utilização de máscara:  

○ utilizar máscaras no interior da escola (dentro e fora da sala de aula, exceto nas 
situações relativas às aulas de Ed. Física) e no percurso casa-escola-casa 
(especialmente quando utilizados transportes públicos); 

○ fornecimento de um kit de 3 máscaras laváveis, por período, a todos os professores 
e funcionários. Estas máscaras deverão ser lavadas diariamente, até ao máximo de 
25 lavagens, preferencialmente na máquina de lavar, utilizando o detergente 
habitual e uma temperatura de 60ºC; 

○ realizar a higienização das mãos antes de colocar e após a remoção da máscara;  
○ evitar tocar na parte da frente da máscara. 

 

Procedimentos de conduta social:  
○ alterar a frequência e/ou a forma de contacto físico entre os utentes;  
○ evitar o aperto de mão;  
○ manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar; 
○ evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, 

interruptores; 
○ privilegiar as reuniões por vídeo, teleconferências, evitar as reuniões presenciais e 

os postos de trabalho partilhados;  
 

Procedimentos de organização do espaço escolar: 
○ Área de isolamento para caso suspeito 

■ deverá ter sinalização adequada e bem visível; 
■ esta sala de isolamento deve estar equipada com os materiais 

recomendados; 
■ não deve ter mais do que um elemento ao mesmo tempo (excepto o 

acompanhante, quando é uma criança) 
■ caso sejam identificados vários casos em simultâneo, será facultado um 

espaço  alternativo. 
 

○ Atividades letivas 

■ manter abertas, sempre que possível, as portas dos vários recintos e, 
eventualmente, as janelas, para evitar toques desnecessários em superfícies 
e manter os espaços arejados; 

■ os alunos sentam-se sempre no mesmo lugar, respeitando a Planta de Sala 

de aula, que ficará da posse da Direção; 

■ as mesas deverão ser dispostas com a mesma orientação, evitando uma 

disposição que implique ter alunos de frente uns para os outros, não 

devendo ser deslocadas do seu lugar; 

■ Os alunos deverão fazer uso exclusivo dos seus próprios bens (livros, 

bebidas, comida, canetas, … ). 
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○ Espaço de recreio 

■ Os alunos deverão entrar e sair das escolas respeitando a sinalética definida; 
■ será atribuída a cada turma uma zona da escola, na primeira reunião com o 

Diretor/Professor Titular de Turma (a ficar registado num mapa afixado na 
sala dos professores e na Direção), onde se deverão manter após a entrada 
na escola/durante os intervalos, de modo a facilitar o distanciamento físico 
entre turmas; 

■ na EB do Castelo, após a entrada na escola ou na hora de início de cada aula, 
somente o delegado e/ou subdelegado deve aguardar à entrada dos blocos 
pela chegada do professor. Os restantes alunos da turma devem 
permanecer na sua zona exterior até serem chamados por estes colegas, 
que os encaminham ordeiramente para a sala de aula;  

■ na ES de Sampaio, após a entrada na escola ou na hora de início de cada 
aula, os alunos deverão dirigir-se imediatamente para a sala de aula e 
entrar, mesmo na ausência do professor, sem esquecer os procedimentos 
de higienização;  

■ nas EB1, os alunos deverão chegar à escola, preferencialmente à hora de 
início das atividades letivas, de modo a evitar o contacto entre alunos de 
diferentes turmas; no caso de entrada antecipada, os alunos serão 
encaminhados para duas zonas distintas, de acordo com o ano de 
escolaridade, supervisionados por uma assistente operacional;  

■ quando as condições climatéricas não forem favoráveis os alunos poderão 
permanecer na sala, podendo ingerir pequenos lanches, devendo, no 
entanto, manter limpo o respetivo lugar. Para isso deverão utilizar um 
pequeno toalhete para proteger a mesa de trabalho; 

■ na ESS e na EBC preconiza-se a ausência de Toque de Saída de modo a que 
as saídas dos alunos das salas de aula sejam realizadas de forma faseada e 
ordeira, contribuindo para um maior distanciamento físico; 

■ nas aulas com dois tempos letivos o professor poderá desfasar o intervalo 
intermédio  de forma a diminuir o número de alunos em cada intervalo. 

 
○ Bufete e Refeitório: 

■ a deslocação para o refeitório deve ser ordeira e respeitar as marcações 
existentes no chão, evitando cruzamentos desnecessários, não podendo os 
alunos estar a pares, na fila;  

■ o apoio neste serviço terá de ser assegurado por um mínimo de dois 
funcionários; 

■ haverá limite na lotação do espaço, com re-organização do mesmo;  
■ sempre que possível, os alunos deverão almoçar em casa;  
■ os alunos que têm aulas apenas no turno da manhã poderão usufruir do 

serviço de take away;   
■ é obrigatória a utilização de máscara, exceto durante o período de refeição;  
■ os tabuleiros serão entregues aos alunos já previamente preparados, com 

talheres e guardanapos acondicionados em invólucro próprio. 
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○ Espaço de prática desportiva/balneários: 
 
As atividades desportivas foram planificadas de acordo com as recomendações das 
autoridades de Saúde e da Educação, bem como as orientações dos professores do 
Departamento de Ed. Física. Assim, os alunos: 

■ terão que vir equipados de casa; 

■ deverão trazer outro tipo de calçado desportivo para as aulas no pavilhão; 

■ não poderão  utilizar os balneários; apenas poderão utilizar as casas de 

banho lá existentes; 

■ deverão deixar a sua mochila junto ao espaço onde terão as                                        

aulas de educação física; 

■ iniciarão a aula prática utilizando a máscara, guardando-a na mochila, 

devidamente protegida, após as informações iniciais; 

■ deverão ser responsáveis pelos seus valores, não se responsabilizando a 

Escola pelos mesmos. 

 
○   Biblioteca escolar: 

■ a lotação será reduzida a um terço da sua capacidade; 
■ é obrigatório o uso de máscara e a higienização das mãos à entrada;  
■ o acesso às estantes está condicionado e sujeito à utilização de luvas 

fornecidas para o efeito; 
■ os livros e documentos entregues são colocados em quarentena por um 

período mínimo de 48h; 
■ é proibida a permanência na sala para além dos tempos necessários para as 

ações disponíveis; 
■ não é permitida a leitura presencial. 

 
○  Salas de pessoal docente e não docente:  

■ utilização destes espaços por curtos períodos tempo, evitando momentos 
prolongados de convívio; 

■ é recomendável a higienização das mãos à entrada, utilizando a solução 
antissética de base alcoólica (SABA);  

■ é obrigatória a utilização de máscara, exceto durante o período de refeição;  
■ nas zonas de alimentação todos os utentes devem ter cuidados redobrados 

de distanciamento físico; 
■ todos os utentes devem higienizar as áreas de trabalho que pretendem 

utilizar, utilizando a solução desinfetante e higienizando-a com um toalhete. 
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3.3. Identificação do ponto focal do Plano de Contingência  

A coordenação global do plano será assegurada pelos seguintes elementos: 

 

Coordenador do Plano (ponto focal global) 

Cargo Nome 

Diretor José Caeiro 

Subdiretor Elisa Graça 

 

 

Equipa Operativa 

Cargo Nome 

Adjunta  Ana Mafalda Gonçalves 

Adjunta e Coordenadora do PES  Marília Sequeira 

Adjunta Jesus Leão 

Coordenadora da EB do Castelo (ponto focal) Fátima Coelho 

Coordenadora da EB Sampaio (ponto focal) Filomena Rodrigues 

Coordenadora da EB Cotovia (ponto focal) Susana Pinhal 

Coordenadora da EB Zambujal (ponto focal) Paula Gomes 

Coordenador E. Secundário Helena Almeida 

Coordenador E. Básico Ângela Bandeira 

Coordenador E. Profissional Paula Pêgas 

Coordenadora Serviços Administrativos Conceição Sargedas 

Coordenadora Assistentes Operacionais Fernanda Pereira 

Presidente da Associação de Pais e EE Vera Loureiro 

 

 

Todos os utentes devem reportar à sua chefia direta, uma situação de doença enquadrada 
como utente com sintomas compatíveis com a definição de caso possível de COVID-19;  

Sempre que for reportada uma situação de utente com sintomas, a chefia direta do utente 
informa, de imediato, o Diretor ou o ponto focal do Plano de Contingência;  

Nas situações em que o utente com sintomas necessita de acompanhamento (ex. dificuldade 
de locomoção), o(s) utente(s) que acompanha(m)/presta(m) assistência ao doente serão: 

○ Na ESS e na EBC - uma assistente operacional do Pavilhão 

○ Nas escolas do 1º ciclo - uma assistente operacional do estabelecimento 

○ No pré-escolar - a assistente operacional que apoia a sala 
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3.4. Estratégias de substituição de pessoal docente e não docente em caso de absentismo por 

doença ou necessidade de isolamento profilático 

Pessoal não docente 
 

Em caso de necessidade de substituição, serão tomadas as seguintes medidas: 
■ se possível, reorganização dos recursos humanos dentro do Agrupamento; 
■ recurso à Bolsa de Substituição definida no âmbito do Concurso de 

Recrutamento realizado para o efeito. 
 

Pessoal docente  
 

Para todos os estabelecimentos de ensino, a substituição dos professores será 
realizada de acordo com os procedimentos instituídos pela tutela. 

 

              Para ausências de curta duração/ocasionais: 

○ Na ESS e na EBC  
Em caso de ausência do professor, os alunos devem dirigir-se para a sua 
zona exterior e cumprir com rigor todas as normas referidas no ponto 1, 
evitando o contacto com alunos de outras turmas.  Quando as condições 
climatéricas não forem favoráveis os alunos poderão permanecer na sala, 
sempre que exista um funcionário disponível para a supervisão, onde 
deverão, preferencialmente, realizar trabalho autónomo; 

 
 

○ Nas escolas do 1º ciclo 

Em caso de ausência da professora titular da turma, esta será substituída 
pela professora de apoio educativo que faz coadjuvação na turma; 
 
 

○ No pré-escolar 

Em caso de ausência da educadora da turma, esta será assegurada pela 
assistente operacional da sala, supervisionada pela educadora da sala do 
lado. 
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3.5. Procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19 

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

 

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 no Plano de Contingência e é contactado o ponto focal; 

 

O caso suspeito de COVID-19, no caso de um menor, é acompanhado por um adulto, para 
a área de isolamento, através dos circuitos definidos, visualmente assinalados. Sempre 
que se trate de um adulto, dirige-se sozinho para a área de isolamento.  

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, preferencialmente em veículo próprio.  

 

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. O diretor ou o ponto focal do estabelecimento realiza o contacto telefónico, 
se tiver autorização prévia do encarregado de educação.  
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Na sequência da triagem telefónica:  
○ Se o caso não for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou 

outras linhas), o utente segue o procedimento normal da escola, de acordo com o quadro 
clínico apresentado. Terminam os procedimentos constantes no Plano de Contingência 
para COVID-19 e não se aplica o restante “Fluxograma de atuação perante um caso 
suspeito de COVID-19 em contexto escolar”;  

○ Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou 
outras linhas) será encaminhado de uma das seguintes formas:  
▪ autocuidado: isolamento em casa;  
▪ avaliação clínica nas áreas dedicadas ao COVID-19 nos Cuidados de Saúde 

Primários;  
▪ avaliação clínica em Serviço de Urgência.  

Nota importante: 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.  

o Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pela SNS 24 ou outras linhas de triagem 
telefónica, será contactada de imediato a Unidade de Saúde Pública Local, cujos contactos 
telefónicos constam num documento visível na área de isolamento, e se encontram 
gravados no telemóvel do ponto focal e do diretor do estabelecimento de educação ou 
ensino. Neste caso 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, no caso 

de se tratar de um menor sobre os cuidados a adotar enquanto aguarda confirmação 
laboratorial e sobre os procedimentos seguintes; 

A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de teste 
deve ser feita em viatura própria, ou em viatura própria dos encarregados de educação, 
caso seja menor de idade. Se tal não for possível, deve ser utilizada uma viatura de 
transporte individual, não devendo recorrer-se a transporte público coletivo. Durante todo 
o percurso o caso suspeito e o(s) respetivo(s) acompanhante(s) devem manter a máscara 
devidamente colocada.  

 
A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com o estabelecimento de educação ou 
ensino, deve proceder a uma rápida avaliação da situação/risco, decidindo a celeridade e 
amplitude das medidas a adotar. Caso se considere necessário, poderão ser 
implementadas medidas de proteção, enquanto se aguarda confirmação laboratorial, 
nomeadamente:  

○ Isolamento dos contactos que estiveram sentados em proximidade na sala de aula 
ou no refeitório ou outros contactos próximos identificados. 

Após confirmação laboratorial do caso, a Autoridade de Saúde Local deve prosseguir com 
a investigação epidemiológica (in loco, caso necessário):  
○ Inquérito epidemiológico; 
○ Rastreio de contactos;  
○  Avaliação ambiental.  
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A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o 
estabelecimento de educação ou ensino sobre as medidas individuais e coletivas a 
implementar, de acordo com a avaliação da situação/risco efetuada, nomeadamente:  

○ Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de 

todo o estabelecimento de educação ou ensino;  

○ Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo 

caso suspeito, bem como da área de isolamento; 

○ 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). 

○ Para implementação de medidas e gestão de casos, a Autoridade de Saúde Local, 

pode mobilizar e liderar uma Equipa de Saúde Pública.  

 
3.5.2. Fluxograma de atuação perante um caso confirmado de COVID-19 fora do 

contexto escolar 

 

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação ou ensino, 
devem ser seguidos os seguintes passos:  

● Perante a comunicação ao estabelecimento de educação ou ensino, de um caso 
confirmado de COVID-19 de uma pessoa que tenha frequentado este estabelecimento, 
devem ser imediatamente ativados todos os procedimentos constantes no Plano de 
Contingência e ser contactado o ponto focal; 

● A Direção do estabelecimento de educação ou ensino ou o ponto focal contacta de 
imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, a informar da 
situação;  

● A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local, assegura a 
investigação epidemiológica (in loco, se necessário):  
○ Inquérito epidemiológico;  
○ Rastreio de contactos;  
○ Avaliação ambiental.  
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● De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local informa os 
contactos de alto e de baixo risco e o estabelecimento de educação ou ensino, sobre 
quais as medidas individuais e coletivas a implementar, nomeadamente:  

○ Isolamento de contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo o 
estabelecimento de educação ou ensino;  

○ Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços utilizados pelo caso 
suspeito, bem como da área de isolamento; 

○ 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).  

 
 

3.5.3.  Rastreio de contactos 

O rastreio de contactos é uma medida que se destina à rápida identificação de pessoas 
que estiveram em contacto com um caso confirmado de COVID-19, garantindo a 
identificação de possíveis casos secundários, com vista à interrupção da transmissão da 
doença. 

Este rastreio compreende três passos: 

 

 
 

○ Identificação dos contactos  
O rastreio de contactos deve ser iniciado prontamente após a confirmação de um caso de 
COVID-19, preferencialmente nas 12 horas seguintes à identificação do caso, incluindo os 
contactos na escola (alunos, pessoal docente, pessoal não docente), os coabitantes e 
contactos de outros contextos que possam ser relevantes. 

○ 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 no decurso 
da investigação epidemiológica. 

○ Implementação de medidas  
A Autoridade de Saúde Local, após identificação e classificação do nível de risco dos 
contactos do caso de COVID-19, e de acordo com a avaliação de risco efetuada, 
implementa um conjunto de medidas individuais e coletivas. 
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3.5.5 Medidas individuais a aplicar aos contactos  

Os contactos classificados como tendo exposição de alto risco ficam sujeitos aos 
procedimentos de: 
■ isolamento profilático no domicílio ou noutro local definido pela Autoridade de 

Saúde, até ao final do período de vigilância ativa; 
■ teste laboratorial para deteção de SARS-CoV-2; 
■ vigilância ativa durante 14 dias, desde a data da última exposição. 

NOTA:  

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

de isolamento profilático e vigilância ativa de 14 dias desde a data da última exposição. 

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

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

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

intervenientes dos procedimentos a adotar. 

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

procedimentos de: 

■ Vigilância passiva, com monitorização de sintomatologia pelos encarregados de 
educação, se menores, ou pelo próprio, durante 14 dias desde a data da última 
exposição. 

 

3.5.6 Medidas coletivas a adotar pelo estabelecimento  

 

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

pelos contactos, outras medidas coletivas a aplicar pelo estabelecimento de 

educação ou ensino, em obediência do Princípio da Proporcionalidade:  

● Encerramento de uma ou mais turmas;  
● Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação ou ensino;  
● Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino (só deve ser 

ponderado em situações de elevado risco no estabelecimento ou na comunidade). 

Esta última 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.  

 

3.5.7 Gestão de surtos  

Considera-se 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. 

Nas coortes, as cadeias de transmissão poderão ficar circunscritas a este grupo de 

contacto mais próximo;  
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B. “Surto” em várias turmas sem ligação epidemiológica: casos que ocorrem em 

diferentes turmas no mesmo período temporal, mas sem ligação epidemiológica 

entre eles;  

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

diferentes turmas, resultantes de transmissão secundária ou terciária dentro da 

comunidade escolar;  

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

grupos da comunidade escolar (alunos, pessoal docente e não docente) com 

transmissão não controlada.  

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

necessário uma rápida atuação e aplicação de medidas individuais e coletivas pela 

Autoridade de Saúde Local. As medidas a adotar irão depender de um conjunto de 

fatores considerados na avaliação de risco, realizada pela Autoridade de Saúde Local, 

tais como:  

● Distanciamento entre pessoas;  

● Disposição e organização das salas; 

● Organização das pessoas por coortes (grupo organizado de pessoas que partilham 

caraterísticas, atividades e eventos comuns);  

● 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.  

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.  
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3.5.8 Comunicação e articulação com os parceiros 

 

 

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

não implica necessariamente a interrupção do processo pedagógico ou de aprendizagem. 

 

Será efetuada a divulgação do plano por todos os profissionais (pessoal docente e não 

docente), alunos e encarregados de educação.  

 

Será dada informação ao pessoal docente e não docente para zelar pelo cumprimento do 

mesmo e saber quando e como o ativar em caso de necessidade.  
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3.6. Fluxo de atuação perante um caso suspeito ou confirmado de COVID-19 

● Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em menor de idade 
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● Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em adultos 
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3.7. Identificação das áreas de isolamento 

Estabelecimento Local 

EB Zambujal WC para utentes com mobilidade reduzida 

EB Cotovia Balneário 

EB Sampaio Gabinete médico  

EB Castelo Gabinete médico (Pav A) 

ES Sampaio Sala E2 (Pav E) 

 

Estes espaços estão equipados com cadeira/marquesa, solução antissética, máscara, luvas 

descartáveis, termómetro, toalhetes de papel, contentor de resíduos com abertura não 

manual, saco de plástico grosso, água e alimentos não perecíveis. Na área de isolamento 

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

 

 

3.8. Trajetos possíveis para o caso suspeito se deslocar até à área de isolamento, devidamente 
assinalados 

Os trajetos encontram-se definidos com sinalética marcada no chão do exterior e do interior 

dos pavilhões, correspondente a setas vermelhas e verdes. 

 

 

3.9. Lista atualizada de contactos a ativar perante um caso suspeito de COVID-19 

● Autoridade de Saúde Local/Equipa de Saúde Pública e SNS 24: 
 

Entidade Responsável Contactos 

Autoridade de Saúde Local Dr Ramon 961 037 324 

SNS24 DGS 808 242 424 

ADC Comunidade Arrábida ARSLVT 
265 708 036 

966 500 721 

DGEstE Geral 218 433 900 

 

● Contactos de emergência das crianças ou alunos 

Em todos os estabelecimentos do agrupamento existe um dossier destinado ao efeito, 

organizado por turma/ano de escolaridade. Esses contactos encontram-se ainda disponíveis 

no programa de GIAE. 
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4. COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 

4.1. Equipa responsável pela comunicação/articulação/informação 

Coordenador do Plano 

Cargo Nome 

Diretor José Caeiro 

Subdiretor Elisa Graça 

 

Equipa Operativa 

Cargo Nome 

Adjunta (responsável pelo secundário e profissionais) Ana Mafalda Gonçalves 

Adjunta (responsável pelo 2º e 3º ciclo) Marília Sequeira 

Adjunta (responsável pelo pré-escolar e 1º ciclo) Jesus Leão 

Coordenadora da EB do Castelo Fátima Coelho 

Coordenadora da EB Sampaio Filomena Rodrigues 

Coordenadora da EB Cotovia Susana Pinhal 

Coordenadora da EB Zambujal Paula Gomes 

Coordenador E. Secundário Helena Almeida 

Coordenador E. Básico Ângela Bandeira 

Coordenador E. Profissional Paula Pêgas 

Coordenadora Serviços Administrativos Conceição Sargedas 

Coordenadora Assistentes Operacionais Fernanda Pereira 

Presidente da Associação de Pais e EE Vera Loureiro 

 

4.2. Fluxos de informação 

4.2.1. Interna 

 

O Plano de Contingência é disponibilizado no Portal do Agrupamento e dado a conhecer a 

todos os utentes: alunos, assistentes operacionais e técnicos, professores. 

O esclarecimento de todos os utentes será feito mediante envio de nota informativa, de 

forma a, por um lado, evitar o medo e a ansiedade e, por outro, estes terem conhecimento 

das medidas de prevenção que devem respeitar. 

4.2.2. Interinstitucional 

A comunicação com as equipas de saúde, agentes da proteção civil, entre outros, será 
efetuada pelo ponto focal de cada estabelecimento. 
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4.2.3. Externa 

A divulgação do Plano de Contingência aos encarregados de educação e à Associação 
de Pais e Encarregados de Educação é feita no Portal do agrupamento e o 
esclarecimento através do envio de nota informativa pelo DT/PTT. 

 
4.3. Canais de comunicação  

 No agrupamento serão utilizados os seguintes canais de comunicação: 

● Correio eletrónico - contacto e partilha de informações;  
 E-mail: direcao@esec-sampaio.net 
 

● Telefone/telemóvel - contactos rápidos e/ou urgentes; 
Telefone da Escola sede- 212688160/927202338/927202370  

 
● Portal - divulgação dos documentos orientadores e dos planos do agrupamento 

https://aesampaio.pt/  
 

● Salas de pessoal docente e não docente e Sala de professores digital - avisos e informações 
dirigidas aos docentes do agrupamento; 
 

● Posters/cartazes - recomendações da DGS e medidas a adotar nos estabelecimentos; 
 

● Placards - afixação de informações/avisos importantes à comunidade escolar; 
 

● Blocos de salas de aula -  divulgação e reflexão sobre o constante no Plano de 
Contingência, relativamente aos procedimentos, no que se refere, especificamente: 

○ Medidas de atuação individual e coletiva, dentro e fora do recinto escolar; 

○ Medidas de proteção individual e coletiva; 

○ Medidas de organização do Recinto Escolar; 

○ Atuação perante uma situação suspeita. 

 

4.4. Informação  

Com base na evidência constantemente atualizada, e de acordo com a pertinência, a 
informação será disseminada pelas escolas, através de: 

● cartazes informativos da DGS com as medidas preventivas com vista a promoção de 
boas práticas nas escolas; 

● envio de notas informativas; 
● abordagem da temática em sala de aula. 

 
 
4.5. Identificação de fluxo de comunicação 

Nos diversos estabelecimentos, a assistente operacional do local onde se encontre o caso 

suspeito informa a  coordenadora de Estabelecimento que comunicará (com o Enc. de 

Educação, no caso de aluno menor) com a Autoridade de Saúde Local e, de seguida, informa 

o diretor. 

mailto:direcao@esec-sampaio.net
https://www.aesampaio.pt/
https://aesampaio.pt/
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● Para contactos com Autoridade de Saúde Local - coordenadora de 
estabelecimento/diretor;  

● Para comunicação com pessoal docente e/ou não docente - coordenadora de 
estabelecimento/diretor; 

● Na comunicação com toda a comunidade local  - diretor. 

 

4.6. Mensagens-chave preparadas para diferentes contextos e níveis de emergência 

● Serão divulgadas informações ao pessoal docente e não docente, alunos e encarregados de 
educação, e ficarão disponíveis no espaço escolar e meios de comunicação informações 
referentes a alterações à organização e funcionamento do estabelecimento ou do Plano de 
Contingência; 

● Serão dadas orientações, através do coordenador do PES, para os docentes promoverem a 
educação para a saúde, no sentido de se propiciar a adoção de comportamentos 
preventivos. 
 

 

 Notas finais 

 

REVISÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Este Plano de Contingência será revisto e atualizado sempre que necessário, em articulação com as entidades 

competentes, e de acordo com as orientações emanadas pela DGS. A comunicação dessas alterações será feita 

através da página eletrónica do Agrupamento. 

RECOMENDAÇÃO FINAL  

Recomenda-se a leitura atenta das Orientações, Informações e Notas da DGS e a consulta regular da sua página 

eletrónica (https://www.dgs.pt/).  

 

Sampaio, 21 de setembro de 2020, 

 

O Diretor do Agrupamento de Escolas de Sampaio 

José Caeiro 
 


