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1. Introdução 

O presente documento dá a conhecer o Plano de Contingência da Escola Básica Dr. 

António Augusto Louro (EBAAL) para a doença provocada pelo novo Coronavírus SARS-

CoV-2, agente causal COVID-19. Este documento foi elaborado, tendo como 

referência as recomendações e orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS). 

O Plano de Contingência interno fornece informação à comunidade escolar sobre esta 

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

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

confirmados. 

A comunidade escolar será informada sobre a doença por coronavírus (COVID-19) e 

sobre as formas de evitar a transmissão, através dos meios mais adequados: 

circulares informativas, afixação de cartazes nos espaços comuns, etc. 

De igual modo, a informação sobre as recomendações e procedimentos estabelecidos 

no Plano de Contingência da EBAAL para a Doença por Coronavírus (COVID-19) será 

divulgada, através dos meios mais adequados, para toda a comunidade educativa. 
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2. A Doença por Coronavírus (COVID-19) 

Os Coronavírus constituem uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser 

humano. A origem do Coronavírus/COVID-19 ainda está a ser investigada e, apesar de 

só agora ter sido identificado em seres humanos, a sua transmissão pessoa a pessoa 

encontra-se confirmada, embora ainda não se conheça bem o modo como tal 

acontece. Existem casos em que o vírus voltou a ser detetado em pacientes dados 

como curados e já foi confirmada a sua presença em animais domésticos. 

3. Transmissão 

Pelo que é conhecido de outros coronavírus, a transmissão de COVID-19 acontece 

quando existe contacto próximo (perímetro até 2 metros) com uma pessoa infetada. 

O risco de transmissão aumenta quanto maior for o período de contacto com uma 

pessoa infetada. 

As gotículas produzidas quando uma pessoa infetada tosse ou espirra (secreções 

respiratórias que contêm o vírus) são a via de transmissão mais importante. 

Existem duas formas através das quais uma pessoa pode ficar infetada: 

 As secreções podem ser diretamente expelidas para a boca ou nariz das 

pessoas em redor (perímetro até 2 metros) e podem ser inaladas para os 

pulmões; 

 Uma pessoa também pode ficar infetada ao tocar em superfícies ou objetos 

que possam ter sido contaminados com secreções respiratórias e depois tocar 

na sua própria boca, nariz ou olhos. 

4. Prevenir a transmissão do COVID-19 

Atualmente não existe vacina contra o COVID-19. A melhor maneira de prevenir a 

infeção é evitar a exposição ao vírus. 

Existem princípios gerais que os membros da comunidade escolar, podem seguir para 

prevenir a transmissão de vírus respiratórios e que devem respeitar: 

 Lavar as mãos com frequência – com água e sabão durante pelo menos 20 

segundos; 

  Esfregar as mãos com desinfetante (caso não seja possível lavá-las) que tenha 

pelo menos 70% de álcool e esfregar as mãos até que estas ficarem 

totalmente secas. 
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 Cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel descartável sempre que for 

necessário assoar, tossir ou espirrar.  

 O lenço de papel deverá ser descartado num caixote de lixo e, em seguida, 

deverão ser lavadas as mãos.  

 Na ausência de lenços de papel descartável, poder-se-á tossir ou espirrar para 

o antebraço fletido ou para uma manga. Nunca se deve tossir ou espirrar para 

o ar ou para as mãos. 

 Implementar procedimentos de conduta social, evitando apertos de mão e 

contacto próximo com pessoas com tosse, febre ou dificuldade respiratória. 

 Limpar e desinfetar frequentemente objetos e superfícies de utilização 

comum. 

Se algum membro da comunidade escolar tiver estes sintomas:  

- Tosse;  

- Febre;  

- Cansaço ou dificuldade respiratória;  

deve permanecer em casa e não se deslocar para o estabelecimento de ensino. 

Em caso de sintomas ou dúvidas contactar a Linha SNS24: 808 24 24 24.  

Não deve deslocar-se diretamente para nenhum estabelecimento de saúde. 

Consultar regularmente informação em www.dgs.pt 

O uso de máscaras de proteção na população em geral, não está recomendado, uma 

vez que não há qualquer evidência de benefício do seu uso fora de estabelecimentos 

de saúde. 

5. Estabelecer Área de “Isolamento” e Circuito 

A colocação de um aluno, professor ou funcionário suspeito de infeção por COVID-19 

numa área de “isolamento” visa impedir que outros alunos, professores ou 

funcionários possam ser expostos e infetados. Esta medida tem como principal 

objetivo evitar a propagação de uma doença transmissível no estabelecimento de 

ensino. 
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O espaço de isolamento temporário para qualquer membro da comunidade 

escolar que evidencie sintomas de risco, na EBAAL, situa-se na sala anexa ao PBX, 

chamada de “Posto Médico”. 

No espaço de isolamento temporário existem máscaras, luvas, lenços de papel, 

desinfetante para as mãos, termómetro e outro equipamento que se revele útil para 

minimizar o perigo de contaminação. O espaço é dotado com telefone na sala 

contígua e outros bens ou meios que se revelem necessários.  

Dentro desta área, existe uma instalação sanitária devidamente equipada, 

nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização 

exclusiva do caso suspeito. 

Toda a comunidade escolar deverá ser informada da localização da área de 

“isolamento” do estabelecimento de ensino. 

A Diretora fica responsável pela gestão de qualquer caso suspeito de COVID-19. É à 

Diretora que deverá ser reportada uma situação de doença de um aluno, professor ou 

funcionário da escola, com sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a 

definição de caso possível de COVID-19. 

O circuito que o aluno, docente ou funcionário fará para a área de “isolamento” 

será:  

- se se encontrar no 1.º andar de qualquer um dos pavilhões da EBAAL, desce as 

escadas e circula pelo exterior até à área de “isolamento”.  

- se se encontrar no r/c de qualquer um dos pavilhões da EBAAL dirige-se para 

exterior até à área de “isolamento”. 

6. Procedimentos Específicos 

A ativação/desativação do Plano de Contingência é declarada pela Diretora do 

Agrupamento de Escolas Dr. António Augusto Louro. Uma vez ativado, os membros da 

comunidade escolar obrigam-se ao seu cumprimento rigoroso, executando com 

consciência e responsabilidade as medidas nele contidas, respeitando as orientações 

que lhes forem transmitidas e adotando comportamentos individuais que não 

coloquem em risco a sua própria saúde nem a de terceiros. 

Faz parte do Plano de Contingência a criação de uma estrutura de comando e 

controlo (ECC) da Doença por COVID-19, que é constituído pelos elementos da 

Direção, e que funciona no seu Gabinete (1.º andar do Pavilhão A) sendo a Diretora a 

coordenadora desta estrutura. 
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A ativação do Plano de Contingência tem como consequência imediata a ativação da 

designada ECC da Escola Básica Dr. António Augusto Louro, para o COVID-19. Cabe à 

ECC da EBAAL implementar as seguintes medidas: 

 Criação de área reservada à divulgação de informação atualizada sobre o 

COVID-19 no portal da escola com a indicação do contacto de um elemento da 

comunidade escolar designado para esclarecimento de dúvidas; 

 Disponibilização de dispensadores de solução alcoólica nos espaços comuns 

(corredores, refeitórios/cafetarias, zonas de refeições), condicionada à sua 

existência no mercado; 

 Sempre que se justificar serão emitidas explicações internas sobre algumas 

dúvidas que surjam no âmbito de divulgação de comunicados, orientações e 

informações; 

 Afixar o Plano de Contingência, e demais informações disponibilizadas, em 

lugares públicos da escola; 

 Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados sobre o Plano de 

Contingência; 

 Garantir internamente a implementação das medidas de proteção específicas 

estabelecidas para resposta a qualquer caso de suspeita ou confirmação de 

contaminação; 

 Supervisionar o serviço de limpeza/descontaminação das instalações que se 

lhe encontram afetas, sempre que aplicável. 

7. O que é um Caso Suspeito 

A classificação de um caso como suspeito de doença por coronavírus (COVID-19) deve 

obedecer a critérios clínicos e epidemiológicos. A definição seguinte é baseada na 

informação atualmente disponível no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de 

Doença (ECDC). 
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* Áreas com transmissão comunitária ativa: Norte de Itália (regiões de Emiglia-Romagna, Lombardia, 

Piemonte, Veneto), China, Coreia do Sul, Singapura, Japão e Irão. 

 

Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais 

e sintomas de COVID-19, informa a Direção da Escola (preferencialmente por via 

telefónica) e, caso se encontre na Escola, dirige-se para a área de “isolamento”, 

definida no plano de contingência. Já na área de “isolamento” contacta a linha SNS 

24 (808 24 24 24).  

8. Procedimentos num Caso Suspeito 

O elemento que acompanha e presta assistência ao aluno, professor ou funcionário 

com sintomas, deve colocar, antes de se iniciar esta assistência: 

 uma máscara cirúrgica 

 luvas descartáveis.  

O caso suspeito deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o 

permitir. A máscara deverá ser colocada pelo próprio e este deverá verificar se a 

máscara se encontra bem ajustada (ou seja: ajustamento da máscara à face, de 

modo a permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais da face. Sempre 

que a máscara estiver húmida, o caso suspeito deverá substituí-la por outra. 

Após avaliação, a Linha SNS 24 informa o caso suspeito ou um elemento da ECC: 

 Se não se tratar de facto de um caso suspeito de COVID-19: define os 

procedimentos adequados à situação clínica do aluno, professor ou 

funcionário. 

 Se se tratar de facto de um caso suspeito de COVID-19: a Linha SNS 24 

contacta a Linha de Apoio ao Médico (LAM), da Direção-Geral da Saúde (DGS), 

para validação da suspeição. 
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Desta validação o resultado poderá ser: 

 Caso Suspeito Não Validado: fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define 

os procedimentos habituais e adequados à situação clínica do aluno, professor 

ou funcionário. O membro da comunidade escolar informa um elemento da 

ECC da não validação, e este último deverá informar a Diretora. 

 Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o Instituto Nacional de Saúde 

Doutor Ricardo Jorge (INSA) e Autoridade de Saúde Regional, iniciando-se a 

investigação epidemiológica e a gestão de contactos. O elemento da ECC 

informa a Diretora da existência na Escola de um caso suspeito de COVID-19 

validado. 

A Diretora informa de imediato: 

 O encarregado de educação do aluno ou familiar do professor ou funcionário; 

 O Delegado regional de educação da respetiva área de circunscrição sobre a 

existência do caso suspeito validado. 

9. Procedimentos num Caso Suspeito Validado 

Na situação de caso suspeito validado: 

• O aluno, professor ou funcionário deverá permanecer na área de “isolamento” 

(com máscara cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita), até à chegada 

da equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), ativada pela DGS, que 

assegura o transporte para o hospital de referência, onde serão colhidas as amostras 

biológicas para realização de exames laboratoriais no INSA. 

• O acesso dos outros membros da comunidade escolar à área de “isolamento” fica 

interditado. 

• O caso suspeito validado deverá permanecer na área de “isolamento” até à 

chegada da equipa do INEM ativada pela DGS, de forma a restringir, ao mínimo 

indispensável, o contacto deste caso com outro(s) membros da comunidade escolar. 

Devem ser evitadas deslocações adicionais do caso suspeito validado nas instalações 

da Escola. 

A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por 

sua vez informa a Autoridade de Saúde Local. A Autoridade de Saúde Local informa a 

Direção da escola dos resultados dos testes laboratoriais e: 
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- Se o caso for infirmado para COVID-19, este fica encerrado sendo aplicados os 

procedimentos habituais do estabelecimento de ensino, incluindo limpeza e 

desinfeção da área de isolamento. 

-Se o caso for confirmado, a Direção da Escola deve: 

 Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de 

isolamento; 

 Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies 

frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com 

maior probabilidade de estarem contaminadas. Dar especial atenção à 

limpeza e desinfeção das salas de aula, mesas de refeição, secretárias, 

incluindo materiais e equipamentos utilizados pelo caso confirmado. 

10. Procedimentos na Vigilância de Contactos Próximos 

Considera-se contacto próximo uma pessoa que não apresenta sintomas no momento, 

mas que teve ou pode ter tido contacto com um caso confirmado de COVID-19. O tipo 

de exposição do contacto próximo determinará o tipo de vigilância. 

 

O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 

Alto risco de exposição, definido como: 

 Aluno da mesma turma ou grupo de trabalho do caso; 

 Membro da comunidade escolar que esteve cara-a-cara com o caso 

confirmado ou que esteve com este num espaço fechado; 
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 Membro da comunidade escolar que partilhou com o caso confirmado louça 

(pratos, copos, talheres) ou outros objetos e/ou equipamentos que possam 

estar contaminados com expetoração, sangue, gotículas respiratórias). 

Baixo risco de exposição (casual), definido como: 

Membro da comunidade escolar que teve contacto esporádico (momentâneo) com o 

caso confirmado (ex. em movimento/circulação durante o qual houve exposição a 

15 gotículas/secreções respiratórias através de conversa cara-a-cara superior a 15 

minutos, tosse ou espirro); 

 Membro(s) da comunidade escolar que prestou(aram) assistência ao caso 

confirmado, desde que tenha(m) seguido as medidas de prevenção (ex. 

utilização adequada da máscara e luvas; etiqueta respiratória; higiene das 

mãos). 

Além do referido anteriormente, perante um caso confirmado por COVID-19, deverão 

ser ativados os procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos, 

relativamente ao início de sintomatologia. Para efeitos de gestão dos contactos a 

Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com a Escola, deve: 

 Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais); 

 Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar 

diariamente, informar, aconselhar e referenciar, se necessário). 

O período de incubação estimado do vírus COVID-19 é de 2 a 14 dias. Como medida 

de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias 

desde a data da última exposição a um caso confirmado. 

11. Fontes 

https://www.unl.pt/sites/default/files/4._covid_19_-_doc_4_3_de_marco_-

_informacao_sobre_o_plano_de_contingencia_da_nova_-_2_mar_2020.pdf 

https://novoportal.uac.pt/sites/default/files/uac_plano_de_contingencia_coronavir

us_v1.0_signed.pdf 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-

informativas/orientacao-n-0062020-de-26022020-pdf.aspx 

file:///C:/Users/Utilizador/Downloads/DGESTE%20Documento%20Orientador%20para

%20Plano_Conting%C3%AAncia_ESCOLAS.pdf 

https://www.unl.pt/sites/default/files/4._covid_19_-_doc_4_3_de_marco_-_informacao_sobre_o_plano_de_contingencia_da_nova_-_2_mar_2020.pdf
https://www.unl.pt/sites/default/files/4._covid_19_-_doc_4_3_de_marco_-_informacao_sobre_o_plano_de_contingencia_da_nova_-_2_mar_2020.pdf
https://novoportal.uac.pt/sites/default/files/uac_plano_de_contingencia_coronavirus_v1.0_signed.pdf
https://novoportal.uac.pt/sites/default/files/uac_plano_de_contingencia_coronavirus_v1.0_signed.pdf
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0062020-de-26022020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0062020-de-26022020-pdf.aspx
file:///C:/Users/Utilizador/Downloads/DGESTE%20Documento%20Orientador%20para%20Plano_ContingÃªncia_ESCOLAS.pdf
file:///C:/Users/Utilizador/Downloads/DGESTE%20Documento%20Orientador%20para%20Plano_ContingÃªncia_ESCOLAS.pdf

