
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. SANCHO I 

PLANO DE CONTINGÊNCIA: COVID-19 

1 
ANO LETIVO 2019/2020 

A. ENQUADRAMENTO 

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

No presente documento apresenta-se o Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas D. 

Sancho I para a Doença por Coronavírus (COVID-19) que 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 de 

forma a proteger a saúde dos alunos, docentes, trabalhadores não docentes e visitantes, 

assegurando a continuidade das atividades. 

 

A.1 A DOENÇA POR CORONAVÍRUS (COVID-19) 

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

Normalmente, estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser semelhantes a 

uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia. O novo coronavírus 

(SARS-CoV-2) [1], agente causador da doença por coronavírus (COVID-19), foi identificado pela 

primeira vez em dezembro de 2019, na Cidade de Wuhan (China). Atualmente este vírus é designado 

de COVID-19. 

 

A.2 TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO  

Considera-se que o COVID-19 pode transmitir-se:  

 Por gotículas respiratórias (quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala), as quais 

podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas;  

 Pelo contacto direto com secreções infeciosas (contacto das mãos com uma superfície ou 

objeto contaminados e, em seguida, o contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular);  

 Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem. 

 

A.3 PRINCIPAIS SINTOMAS 

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

 Febre 
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 Tosse 

 Falta de ar (dificuldade respiratória) 

 Cansaço 

 

A.4 TEMPO DE INCUBAÇÃO E FORMAS DE MANIFESTAÇÃO 

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 dias, segundo as 

últimas informações publicadas pela Direção Geral de Saúde (DGS). Como medida de precaução, a 

vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição a 

caso confirmado. 

As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta (via 

aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados). 
 

B. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

1. PREVENIR A TRANSMISSÃO DE COVID-19 

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

exposição ao vírus e desenvolver um conjunto de medidas de prevenção que ajudam a evitar a 

propagação do mesmo, pelo que se solicita a toda a comunidade a utilização generalizada das 

seguintes medidas de prevenção: 

1. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 

20 segundos; 

2. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de banho e 

sempre que as mãos estejam sujas; 

3. Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;  

4. Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida; 

5. Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;  

6. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções 

respiratórias. 
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2. Medidas a adotar pelo Agrupamento D. Sancho I  

2.1 Constituição de uma equipa de coordenação e intervenção  

Foi criada uma equipa, com representantes de toda a comunidade educativa, responsável pela 

coordenação de todas as situações e pela articulação com a Direção da Escola e SNS. Desta equipa 

fazem parte: 

 A Professora Berta Gonçalves, adjunta da direção e o Professor Artur Passos, Subdiretor do 

Agrupamento em representação da Diretora. 

 As Professoras Conceição Ferreira, Lurdes Oliveira e Fátima Pimentel da equipa da Saúde 

Escolar. 

 Coordenadores de Escolas do 1º e 2º Ciclos e Jardins de Infância. 

 A funcionária Rita Silva, em representação de todos os assistentes operacionais. 

 O funcionário Paulo Machado, em representação de todos os Assistentes técnicos. 

 A Presidente da Associação de Estudantes, Inês Soraia Freitas, em representação de todos 

alunos. 

 O Presidente da Associação de Pais, Henrique Ferreira, em representação de todos os pais 

e encarregados de educação. 

Foram nomeados responsáveis pelos pisos/espaços/escolas/jardins os seguintes elementos: 

 Escola EB1/2 Dr. Nuno Simões:  

- Piso B – Rosa Bouças 

- Piso A – Mª Assunção Rodrigues 

- Ginásio – Fernanda Faria 

- Polivalente – Maria Silvina Ribeiro 

- CAA – Marlene Oliveira 

 Escola EB1 E JI de Louredo: Ana Paula Coelho/ Maria Isabel Costa/Rosa Silva 

 Escola EB1 de S. Miguel: Sandra Ferreira/Luís Silvino Silva 

 Escola EB1 de Esmeriz: Alice Pais/Vera Ferreira 

 Escola EB1de Cabeçudos: Cidália Ferreira/Elisabete Sampaio 

 JI da Lage: Maria Lurdes Oliveira/Maria Fernanda Ermida/Dulce Oliveira/Mª Glória Silva 

 JI de Esmeriz: Marta Moniz/ Raquel Peixoto 
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 JI de Cabeçudos: Ema Carvalho/Maria Assunção Machado 

 Escola sede D. Sancho I: 

- Piso A0 – Anabela Domingues / Augusta Freixeiro 

- Piso A1- Olinda Castro 

- Piso A2.1 – Carla Gonçalves 

- Piso A2.2 – Sandra Carneiro 

-Piso A3 – Clara Rodrigues 

- Piso B0 – Adélia Vilas Boas 

- Piso B1- Sandra Sousa 

- Piso B2- Rosa Braga 

- Piso C0- Nuno Pinto 

- Piso C1- Teresa Sousa 

-Piso C2 – Olindina Cardoso 

- Ginásio – Luís Pereira 

- Bar Professores – Ana Gomes 

- Departamentos- Eva Veloso 

- Reprografia – Jorge Reboredo 

- Portaria – José Carlos Carvalho 

- Biblioteca – Maria Carmo Mesquita 

2.2 Definição de uma área de isolamento  

Serão estabelecidas áreas de isolamento em todas as escolas do Agrupamento. A colocação de um 

aluno/ professor ou funcionário suspeito de infeção por COVID-19 numa área de isolamento tem 

como objetivo impedir que outros elementos da escola possam ser expostos ou infetados. A área 

de isolamento estará equipada com: 

 Cadeira ou marquesa; 

 kit com água e alguns alimentos não perecíveis;  

 Solução antisséptica de base alcoólica;  

 Toalhetes de papel; máscaras cirúrgicas; luvas descartáveis e termómetro. 

Na Escola D. Sancho I foi definida como sala de isolamento a Sala de reuniões nº 1, situada no piso 

-1, do Bloco A.  
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A sala de “isolamento” está devidamente identificada e a sua existência será divulgada a toda a 

comunidade escolar. 

2.3 Procedimentos específicos 

 Colocação em cada corredor e nos espaços comuns da escola (bar, cantina, sala do aluno, 

ginásio, sala dos professores, sala dos funcionários, sala dos diretores de turma, secretaria, 

biblioteca, reprografia, portaria, auditório e receção da escola) de um Kit com gel 

desinfetante, máscaras e luvas descartáveis. 

 Reforço de limpeza e desinfeção das superfícies dos espaços públicos com maior 

probabilidade de estarem contaminadas (laboratórios, salas de informática, biblioteca, 

cantina, bar, corrimões, puxadores das portas e mesas das salas de aula); 

 Divulgação de procedimentos específicos face ao COVID-19:  

 Monitor/plasma no átrio da escola e no polivalente;  

 Leitura de uma ordem de serviço a todos os alunos; 

 Informação aos Encarregados de Educação através dos Diretores de Turma; 

 Envio de email a todos os docentes. 

 Identificação dos apoios de saúde pública e seus contactos: 

. Linha SNS 24: 808 24 24 24 

. Delegado de Saúde: 252980280 

. Direção do Agrupamento de Escolas D. Sancho I: 252 310 121 

  2.4 Suspensão de todas as saídas/visitas de estudo previstas ou atividades que envolvam 

elementos externos à escola até data a definir. 

2.5 Suspensão de todas as atividades a realizar no espaço escolar que envolvam a agregação de 

várias turmas. 

3. PROCEDIMENTOS EM CASO SUSPEITO  

De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente como critérios clínicos infeção 

respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória).  

3.1 PROCEDIMENTOS 

1. O caso suspeito será encaminhado para a área de “isolamento” percorrendo as escadas 

laterais (usualmente utilizadas em situação de emergência) ou espaços exteriores. 
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2. Antes de se dirigir à área de “isolamento”, o aluno/docente/funcionário com sintomas deve 

cumprir as precauções básicas de controlo de infeção quanto à higiene das mãos e máscara, 

assim como comunicar de imediato à direção da escola (preferencialmente por via 

telefónica). 

 

 

3. Já na área de “isolamento” o acompanhante ou qualquer elemento da equipa de intervenção 

deve entrar em contacto imediato com a linha de atendimento Saúde 24 (808 24 24 24) e 

aguardar pelas instruções a seguir. 

 

4. Após avaliação, o SNS 24 informa o seguinte:  

a. Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à 

situação clínica;  

b. Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao 

Médico (LAM), da DGS, para validação da suspeição. Desta validação o resultado poderá 

ser:  

- Caso Suspeito Não Validado: este fica encerrado para COVID-19. O SNS24 define os 

procedimentos habituais e adequados à situação clínica do aluno, docente ou 

trabalhador não docente.  

- Caso Suspeito Validado: a DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica 

(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. 

5. Em caso suspeito validado a Diretora, Maria Helena Pereira, informará de imediato o 

Delegado Regional de Saúde e o Delegado da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares do 

Norte.  

 

PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO SUSPEITO VALIDADO  

 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 dos resultados dos testes laboratoriais e:  
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Se o caso for não confirmado: este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os 

procedimentos habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas as medidas 

do plano de contingência;  

 

 

 

Se o caso for confirmado: a área de “isolamento” fica interditada até à validação da 

descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só 

poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde.  

 

Na situação de caso confirmado:  

 A escola reforça a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 

manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado e com maior probabilidade de estarem 

contaminadas; dará especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o 

doente confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por este); armazenará e 

encaminhará os resíduos do caso confirmado para local apropriado. 

 

PROCEDIMENTO DE VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS  

Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas que teve ou 

pode ter tido contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19. 

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

1. “Alto risco de exposição”:  

 Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, secção, zona até 2 metros) do caso; 

 Quem esteve face-a-face com o caso confirmado ou em espaço fechado com o mesmo;  

 Quem partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou outros 

objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue, 

gotículas respiratórias.  

2.“Baixo risco de exposição” (casual), é definido como: 
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- Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. em 

movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções 

respiratórias através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou espirro);  

- Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas de 

prevenção (ex. utilização adequada de meios de contenção respiratória; etiqueta 

respiratória; higiene das mãos).  

 

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

desde a data da última exposição a caso confirmado. 

Vila Nova de Famalicão, 9 de março, 2020 

 

A Diretora 

___________________________________________ 

(Maria Helena Carvalho Dias Pereira, Dr.ª) 


