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1. Enquadramento 
 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2), identificado 

pela primeira vez em dezembro de 2019. Em janeiro de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

declarou o surto do novo coronavírus uma “emergência de saúde pública internacional” que, a 11 de 

março, foi considerado uma pandemia. 

O presente plano tem em conta o Documento Orientador da DGEstE “PLANO DE CONTINGÊNCIA e 

Orientações para as Escolas”, de 5-03-2020 e dá cumprimento às determinações do Governo e 

orientações da Direção Geral de Saúde, contempladas no Despacho n.º 2836-A/2020, de 2020-03-02, na 

ORIENTAÇÃO n.º 006/2020, atualizada em 29-04-2021, e na INFORMAÇÃO n.º 005/2020 de 27-02-2020, 

ambas da DGS. 

Nesse sentido, este documento pretende definir o conjunto de orientações tendo em vista a 

adequação da resposta dos diversos estabelecimentos do Agrupamento de Escolas João da Silva Correia, 

de forma a proteger a saúde de toda a comunidade educativa. 

Na presente atualização foi tido em conta o “Referencial Escolas – Controlo da transmissão de 

COVID-19 em contexto escolar”, publicado em 04-09-2021, pela Direção Geral da Saúde. 

O presente plano sofrerá as atualizações necessárias, tendo em conta as recomendações da 

Direção-Geral de Saúde (DGS) e da tutela. 

 

1.1. O que é a COVID-19 

 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção por um novo Coronavírus: SARS-CoV2.  

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.  

 

1.2. Tempo de incubação e formas de manifestação 

 

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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1.3. Classificação do Caso de COVID-19 

 

Os critérios para a definição de Caso de COVID-19 de acordo com a Norma 20/2020 da DGS são:  

 Critérios clínicos 

 Critérios epidemiológicos 

 Critérios imagiológicos 

 Critérios laboratoriais 

Assim sendo, a identificação dos casos faz-se agora segundo a seguinte terminologia: 

Caso Provável – Pessoa que preencha um dos seguintes critérios: 

Critérios clínicos e critérios epidemiológicos 

ou 

Critérios clínicos e critérios imagiológicos.  

Caso Possível – Pessoa que preencha os critérios clínicos. 

Caso Confirmado – Pessoa que preencha os critérios laboratoriais 
 

1.4. Principais sintomas 
 

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.  

A doença manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, 

tosse e dificuldade respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os quais, odinofagia 

(dor de garganta), dores musculares generalizadas, perda transitória do paladar ou do olfato, diarreia, 

dor no peito e dor de cabeça, entre outros. Os sintomas descritos podem desenvolver-se nos 14 dias 

após a exposição ao vírus. 

Critérios clínicos Critérios epidemiológicos 

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

 Tosse de novo ou agravamento do padrão 
habitual  

 Cefaleias (Dores de cabeça)  
 Dores musculares  
 Dificuldade respiratória  
 Fraqueza generalizada/fadiga/mialgias  
 Náuseas/vómitos e diarreia  
 Alterações do paladar e do olfato de início 

súbito  

 Qualquer pessoa que apresente, pelo 
menos, um dos seguintes critérios nos 14 
dias antes do início de sintomas:  

OU  
 Contacto com caso confirmado ou provável 

de infeção por SARS-CoV-2/COVID-19, nos 
14 dias antes do início dos sintomas  

OU  
 Profissional de saúde ou pessoa que tenha 

estado numa instituição de saúde onde são 
tratados doentes com COVID-19.  

1 - Critérios para definição caso COVID-19 
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2. Plano de Contingência 
 

Os procedimentos a adotar, no âmbito do presente plano, visam mitigar os efeitos de possíveis 

infeções de alunos, pessoal docente e não docente, procurando garantir de forma eficaz a prevenção de 

eventuais infeções e/ou contágios, bem como o funcionamento da normal atividade dos diversos 

estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas João da Silva Correia. 

O AEJSC está preparado para a eventualidade de parte ou a totalidade dos seus elementos não 

estarem presentes, devido à doença, a isolamento obrigatório ou a outras situações. Neste contexto 

importa considerar: 

 As atividades desenvolvidas a que é imprescindível dar continuidade e aquelas que podem ser 

reduzidas, encerradas ou desativadas. 

 Os recursos essenciais para a manutenção em funcionamento do Agrupamento e para 

satisfação das necessidades da comunidade. 

 Os recursos humanos necessários para garantir o funcionamento do Agrupamento. 

 Os elementos que, pelas suas atividades e/ou tarefas, possam ter um maior risco de infeção 

pela COVID-19 (por exemplo, serviços com atendimento ao público). 

 Atividades dos diferentes estabelecimentos de ensino que podem recorrer a formas alternativas 

de trabalho, nomeadamente reuniões por videoconferência e atendimento de utentes por via 

telefónica. 

 

2.1. Medidas de prevenção geral 

 

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

controlo da transmissão da COVID-19. 

A definição destas medidas, deve considerar que o vírus se transmite de pessoa para pessoa, 

essencialmente através de gotículas que podem ser inaladas ou depositar-se em superfícies ou objetos 

em que tocamos, e, eventualmente, através de aerossóis potencialmente infetados em espaços 

fechados.  

Neste sentido, destacam-se as seguintes medidas:  

 Dever de permanência em casa perante quaisquer sinais ou sintomas de doença; 

 Utilização de máscaras de acordo com a orientação 005/2021 da DGS, a partir do 2º ciclo do 

Ensino Básico, sendo recomendada no primeiro ciclo; 

 Manutenção do distanciamento social;  

 Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos e etiqueta respiratória;  

 Higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos espaços; 

 Cumprimento dos acessos e circuitos de circulação definidos e assinalados em cada 

estabelecimento de ensino. 

Apesar de parte muito significativa da comunidade escolar, com idade superior a 12 anos, estar já 

total ou parcialmente vacinada, é imperiosa a manutenção das medidas aqui referidas, pois a vacina não 

impede por si só a propagação da doença. 
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2.1.1. Regresso de deslocações ao estrangeiro 

 

Recomenda-se a devida ponderação relativamente à conveniência dessas deslocações, 

principalmente para países ou zonas em que a propagação do vírus se mostra mais ativa, identificados 

pelas Autoridades de Saúde. 

Os docentes, alunos e demais acompanhantes que tenham regressado ou que tenham estado em 

contacto próximo e direto com quem tenha regressado de país ou zona de risco para a infeção, 

identificados pela DGS, devem, nos 14 dias subsequentes, monitorizar o seu estado de saúde, medindo 

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

respiratórias. Devem ainda evitar cumprimentos sociais com contacto físico. 

Quaisquer alterações ao estado de saúde devem ser comunicadas de imediato à linha SNS 24 (808 

24 24 24) que analisará o risco em concreto e dará as devidas recomendações/orientações. 

 

2.2. Atividades Essenciais do AEJSC 

 

 Nos estabelecimentos de Educação Pré-escolar e do 1.º Ciclo do Agrupamento, perante um 

cenário de 30% de absentismo de professores e assistentes operacionais, não estarão 

garantidas as condições que permitam a continuidade das atividades escolares. 

 Escola Básica e Secundária de São João da Madeira: 

Serviço 
Elementos 

necessários 

Portaria 1 

Bufete dos alunos 1 

Manutenção e limpeza / desinfeção das instalações /apoio às 

atividades letivas 
7 

Refeitório 2 

Serviços administrativos 0 

PBX 1 

2 - Serviços mínimos para o funcionamento EBS S. João da Madeira 

 Escola Secundária João da Silva Correia: 

Serviço 
Elementos 

necessários 

Portaria 1 

Bufete dos alunos 1 

Manutenção e limpeza / desinfeção das instalações / 

Apoio às atividades letivas 
7 

Refeitório 3 

Serviços administrativos 2 

PBX 1 

3 - Serviços mínimos para o funcionamento da ES João da Silva Correia 
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2.3. Sala de isolamento 

 

A colocação de um trabalhador/aluno numa área de “isolamento” visa impedir que outros 

trabalhadores/alunos possam ser expostos e infetados. Essa atuação tem como principal objetivo evitar 

a propagação da doença na escola e na comunidade. A Área de Isolamento deverá ser utilizada apenas 

para este fim, deve ser limpa e arejada regularmente e após a sua utilização a porta deve estar fechada. 

A Área de Isolamento deverá estar preparada com os seguintes equipamentos: 

 Telefone (se possível);  

 Cadeira;  

 Termómetro;  

 Solução antisséptica de base alcoólica;  

 Toalhetes de papel descartáveis;  

 Máscaras cirúrgicas descartáveis;  

 Luvas descartáveis;  

 Contentor de resíduos;  

 Água e alguns alimentos não perecíveis;  

Escola Área de Isolamento 
Funcionário 

acompanhante 

EB1/JI Carquejido Sala dos Professores 
Funcionária de 
serviço 

EB1/JI Casaldelo  Edifício da biblioteca 
Funcionária de 
serviço 

EB1/JI Conde Dias Garcia Sala dos Professores 
Funcionária de 
serviço 

EB1/JI Fontainhas  Sala da Coordenadora de Estabelecimento 
Funcionária de 
serviço 

EB1/JI Parrinho  Sala da Coordenadora de Estabelecimento 
Funcionária de 
serviço 

EBS de São João da Madeira  
Sala Multiusos 1 e em caso de necessidade 
também a sala de Multiusos 2. 

Funcionário do 
bloco onde se 
encontra o aluno 

ES João da Silva Correia 

Gabinete de Apoio (sala contígua à sala da 
Psicóloga) e em caso de necessidade também 
as salas de atendimento aos Encarregados de 
Educação 

Funcionário do 
corredor onde se 
encontra o aluno 

4 - Áreas de Isolamento por estabelecimento de ensino 

2.4. Gestão de Casos 
 

2.4.1. Atuação perante um caso confirmado de COVID-19 dentro do Agrupamento 

 

Perante a identificação de um caso possível ou provável num dos estabelecimentos do 

Agrupamento, de acordo com as definições constantes na Norma n.º 020/2020 da DGS, devem ser 

tomados os seguintes passos no âmbito das Normas n.º 004 e 015/2020 da DGS: 

a. ativar os procedimentos constantes no Plano de Contingência e contactar o ponto focal 

designado (Quadro 7). 
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b. encaminhar o caso, acompanhado por um adulto para a área de isolamento, através de circuitos 

próprios, definidos previamente, que deverão estar visualmente assinalados. Na área de 

isolamento deve constar o fluxograma de atuação perante um caso possível ou provável de 

COVID-19 em contexto escolar. 

c. caso se trate de um aluno, contactar o encarregado de educação, de modo a informá-lo sobre o 

estado de saúde do menor e inquirir sobre possível contacto com algum caso confirmado ou 

provável de COVID-19. O encarregado de educação deve dirigir-se ao estabelecimento de 

educação e/ou ensino, preferencialmente em veículo próprio. 

d. contactar a Autoridade de Saúde territorialmente competente, cujos contactos telefónicos e 

endereço de e-mail devem estar atualizados e constar num documento visível na área de 

isolamento, bem como estar gravados no telemóvel do ponto focal e do Diretor do 

estabelecimento de educação e/ou ensino. 

e. Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um adulto, contacta o 

SNS 24 (808 24 24 24) e segue as indicações que lhe forem dadas. O Diretor ou o ponto focal do 

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

autorização prévia do encarregado de educação. 

f. Na sequência da triagem telefónica: 

i. Se o caso não for validado como possível ou provável de COVID-19, a pessoa segue o 

procedimento normal da escola, de acordo com o quadro clínico apresentado. Terminam os 

procedimentos constantes do Plano de Contingência para COVID-19 e não se aplica o 

restante “Fluxograma de atuação perante um caso possível ou provável de COVID-19 em 

contexto escolar” (quadro 5). 

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

enquadrado, de acordo com a sua gravidade, em uma das seguintes situações: 

 Vigilância clínica e isolamento no domicílio; 

 Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas a doentes com suspeita de Infeção Respiratória 

Aguda nos Cuidados de Saúde Primários; 

 Avaliação Clínica em áreas Dedicadas a doentes com suspeita de Infeção Respiratória 

Aguda nos Serviços de Urgência dos hospitais; 

 Intervenção da Emergência Médica Pré-Hospitalar, através do Centro de Orientação de 

Doentes Urgentes (CODU) do INEM. 

Nota: A Autoridade de Saúde territorialmente competente deve ser informada da situação pelo Diretor 

ou pelo ponto focal do estabelecimento de educação e/ou ensino, independentemente se o encarregado 

de educação contactou ou não o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito. 

g. O SNS 24 ou a Autoridade de Saúde territorialmente competente:  

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 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.º 

010/2020 da DGS). 

iii. procede à avaliação do risco, e informa sobre os procedimentos a adotar. 

h. Caso a Autoridade de Saúde territorialmente competente considere necessário pode 

implementar medidas de prevenção proativas, enquanto se aguarda confirmação laboratorial, 

nomeadamente:  

i. determinar o isolamento profilático e rastreio de contactos;  

ii. determinar a monitorização dos sinais e sintomas do caso em isolamento profilático. 
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Se o resultado laboratorial indicar estar perante um caso confirmado, a Autoridade de Saúde 

territorialmente competente, procederá em conformidade realizando:  

i. Inquérito epidemiológico (deve ser iniciado, idealmente, nas primeiras 24 horas);  

ii. Rastreio de contactos;  

iii. Avaliação do Risco;  

iv. Comunicação das situações que requerem intervenção comunitária à Equipa de Gestão 

COVID-19 ou à Equipa de Gestão de surtos. 

A Autoridade de Saúde territorialmente competente, de acordo com a avaliação do risco, informa o 

caso, os contactos de alto e baixo risco e o estabelecimento de educação e/ou ensino sobre as medidas 

individuais e coletivas a implementar:  

i. Isolamento profilático no domicílio;  

ii. Vigilância clínica. 

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

possível, provável ou confirmado, bem como da área de isolamento (Orientação n.º 

014/2020 da DGS);  

iv. Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso possível, provável ou confirmado 

em dois sacos de plástico, resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com 

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

(nunca em ecopontos);  

v. Sem prejuízo das alíneas anteriores, por determinação da Autoridade de Saúde 

territorialmente competente, pode ser necessário aplicar medidas excecionais para 

contenção de surtos e casos. 

 

 

5 - Fluxograma de atuação perante caso possível ou provável em contexto escolar 
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2.4.2. Atuação perante um caso confirmado de COVID-19 fora do Agrupamento 

 

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

devem ser seguidos os seguintes passos: 

Perante a comunicação ao estabelecimento de educação e/ou ensino, de um caso confirmado 

de COVID-19 de uma pessoa que tenha frequentado o estabelecimento, devem ser imediatamente 

ativados todos os procedimentos constantes no Plano de Contingência e contactado o ponto focal 

designado previamente pela Direção do estabelecimento de educação e/ou ensino (Quadro 7). 

 

6 - Fluxograma de atuação perante caso confirmado fora do estabelecimento 

 

2.4.3. Rastreio de contactos 

 

A identificação, classificação e rastreio dos contactos é da responsabilidade da Autoridade de 

Saúde. Assim, após a identificação e classificação dos mesmos, que deverá ocorrer nas 24 horas 

seguintes ao conhecimento da existência do caso, a Autoridade Local de Saúde implementará as 

medidas individuais e coletivas (norma 015/2020 da DGS), consideradas necessárias. 

Para além das medidas individuais aplicadas, por indicação da Autoridade de Saúde, o Agrupamento 

poderá ter que adotar as seguintes medidas coletivas: 

a. Encerramento de uma ou mais turmas; 

b. Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação e/ou ensino; 

c. Encerramento de todo o estabelecimento de educação e/ou ensino. 

d. Sem prejuízo das alíneas anteriores, por determinação da Autoridade de Saúde territorialmente 

competente, pode ser necessário aplicar medidas excecionais para contenção de surtos e casos: 

i. A intervenção em meio escolar para prevenção de casos e surtos deve verificar-se de forma 

proporcionada visando o reforço de medidas preventivas; 

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

pela Autoridade de Saúde territorialmente competente; 

iii. As medidas, nomeadamente as que impliquem suspensão da atividade letiva presencial, 

serão tomadas pelo período estritamente necessário à investigação e/ou ao isolamento de 

casos e de contactos de alto risco; 

iv. Os contactos de baixo risco e/ou os contactos de contactos cujos testes sejam negativos 

devem interromper o isolamento profilático, retomando a respetiva atividade letiva. 
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2.5. Contactos  

 

Instituição Nome contacto Telefone 

SNS 24 - - -  808 24 24 24 

Bombeiros de S.J.M. - - -  256 837 120 

Centro Saúde S.J.M. - - -  256 816 000 

Centro de Saúde OAZ (Delegada de Saúde) Dra. Sofia Rocha 256 664 085 

Centro Hospitalar Entre Douro e Vouga - - -  256 379 700 

Diretora do Agrupamento de Escolas Prof. Ana Magda Jorge 256 202 650 

Ponto Focal EB1/JI Carquejido Prof.  Salomé Rodrigues 
963 689 803 

256 857 283 

Ponto Focal EB1/JI Casaldelo  Prof.  Sónia Pinho 
963 687 657 

256 868 333 

Ponto Focal EB1/JI Conde Dias Garcia Prof.  Dulce Resende 
963 687 655 

256 4130 26 

Ponto Focal EB1/JI Fontainhas  Prof.  Ana Cristina Fonseca 
963 688 092 

256 088 398 

Ponto Focal EB1/JI Parrinho  Prof.  Salomé Oliveira 
963 687 650 

256 858 266 

Ponto Focal EBS de São João da Madeira  Prof. Miguel Andrade 256 200 790 

Ponto Focal ES João da Silva Correia Prof. Sílvia Augusto 256 202 650 

7 - Contactos Autoridades de Saúde e Pontos Focais Estabelecimentos de Ensino AEJSC 
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3. Comunicação e informação à comunidade 
 

Cumprindo o papel de elemento integrado na comunidade e numa lógica de cidadania, incumbe ao 

AEJSC: 

 Divulgar o presente Plano de Contingência a toda a Comunidade, através do portal da 

internet do Agrupamento; 

 Esclarecer a comunidade sobre a COVID-19, com informação precisa e clara, de forma a 

evitar medo, ansiedade e dotá-la do conhecimento das medidas de prevenção que deve 

seguir; 

 No caso da existência de um surto e após indicação da Autoridade de Saúde 

Local/Unidade de Saúde Pública, a Direção do Agrupamento informará os encarregados 

de educação e restante comunidade escolar da existência do mesmo, das medidas que 

foram tomadas e das que deverão ser adotadas. Esta comunicação deverá ser 

detalhada, preservando a confidencialidade e anonimato dos envolvidos; 

 A disponibilização de recursos e equipamentos, para garantir o cumprimento das 

medidas indicadas pela Autoridade de Saúde é assegurada pela Direção do 

Agrupamento; 

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

necessariamente a interrupção do processo pedagógico; 

 O encerramento de parte ou da totalidade dos estabelecimentos de ensino é 

determinado exclusivamente pela Autoridade de Saúde Pública. 

 


