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Secção I 

 

 

1. Enquadramento 

 

No contexto da pandemia da COVID-19, foi elaborado, no ano letivo 2019/2020, o Plano 

de Contingência do Agrupamento de Escolas Infante D. Henrique, com base num 

conjunto de informações e orientações da Direção-Geral de Saúde (DGS), das quais se 

destacam a Informação 005/2020 de 27/02/2020 e a Orientação 006/2020 de 

26/02/2020, e o Despacho n.º 2836-A/2020, de 2/03/2020. 

Considerando a necessidade de programar, atempadamente, o ano letivo 2020/2021, 

importa definir uma estratégia, dando prioridade à prevenção da doença e à 

minimização do risco de transmissão do novo coronavírus, procurando garantir 

condições de segurança e higiene em todos os estabelecimentos de ensino do 

agrupamento, através da adoção de um conjunto de medidas preventivas, bem como 

da criação de mecanismos e procedimentos que permitam a deteção precoce de 

eventuais casos suspeitos e rápida e adequada gestão dos mesmos, em articulação 

com as autoridades de saúde. 

Nesse sentido, o presente plano atualiza o elaborado para o ano letivo transato, de 

acordo com as orientações da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares 

(DGEsTE), da Direção Geral da Educação (DGE) e da Direção Geral da Saúde (DGS), 

para o ano letivo 2020/2021. O presente plano sofrerá as atualizações necessárias, 

tendo em conta as recomendações da Direção-Geral de Saúde (DGS) e tutelas.  

 

 

 

 



 

 

 

2. Objetivos 

  

a) Preparar a resposta operacional do agrupamento no sentido de minimizar as 

condições de propagação viral e assegurar o funcionamento letivo e dos serviços; 

b) Descrever as medidas e definir os procedimentos a adotar; 

c) Identificar os elementos operacionais responsáveis pela agilização de 

procedimentos nas diferentes etapas do processo de assistência e 

encaminhamento de potenciais ocorrências;  

d) Adotar e monitorizar procedimentos preventivos no espaço escolar; 

e) Fomentar e supervisionar a adoção de medidas de higienização pessoais e dos 

espaços nos estabelecimentos de ensino do agrupamento;  

f) Garantir a sensibilização e informação aos alunos, em sala de aula, para a 

importância da adoção de comportamentos preventivos; 

g) Informar e sensibilizar alunos, encarregados de educação, pessoal docente e não 

docente para a importância do cumprimento das diretrizes constantes do presente 

plano, e de assegurar o respetivo cumprimento. 

 

 

3. Estrutura de decisão e de coordenação do Plano de Contingência 

 

Diretora Ada Silva 

Sub-Diretora Nazaré Morais 

Coordenadora da Escola EB1 do Bom Sucesso Ângela Bastardo 

Coordenador da Escola Básica do 2º e 3º ciclo Telmo Barbosa 

Coordenadora do Programa PES Isabel Rodrigues 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Secção II 

  

4. Organização do ano letivo 2020/2021 

Medidas para a abertura dos estabelecimentos de ensino do agrupamento em seguranc ̧a  

 

Atendendo à incerteza da evolução da pandemia da doença COVID-19, a Resolução do 

Conselho de Ministros nº 53- D/2020, de 20 de julho, determina medidas excecionais de 

organização e funcionamento para todos os estabelecimentos de ensino, para que a 

retoma das atividades escolares para todos os alunos se processe em segurança.  

Deste modo, a organização do ano letivo de 2020/2021 contempla, como determinado, 

a priorização na frequência das aulas presenciais – prevendo, no entanto, a 

necessidade de transição entre os regimes presencial, misto e não presencial – e a 

implementação de medidas adicionais de funcionamento e gestão dos espaços 

escolares que assegurem o cumprimento das orientações sanitárias:  

 

a) Reorganização dos horários escolares, com desfasamento por ciclos e/ou níveis 

de ensino, de forma a minimizar os contactos entre grupos de alunos e evitar 

grandes concentrações nos intervalos e nas pausas para refeições, bem como 

nas entradas e saídas dos estabelecimentos de ensino.  

 

b) Reorganização dos espaços físicos, garantindo a atribuição de salas fixas para 

cada grupo/turma e a utilização de mobiliário e equipamentos (secretárias, 

cadeiras, etc.) de uso individual exclusivo.  

 

c) Reorganização dos circuitos internos, com definição e sinalização dos percursos 

e sentidos de circulação, preferencialmente pela direita, dentro dos 

estabelecimentos de ensino. 

  

d) Definição de lotação máxima em áreas de utilização múltipla (casas de banho, 

salas de professores e trabalhadores não docentes, refeitórios, cantina, 

secretaria, gabinetes e salas de trabalho), devendo ser sempre acauteladas as 

regras de distanciamento também nos respetivos acessos. 

 
 
 
 



 

 

 

  

e) Reorganização dos serviços das cantinas/refeitórios para garantir o 

distanciamento físico dos utilizadores, com a definição de horários de utilização, 

circuitos de entrada e saída, definição de lotação máxima de utilizadores em 

simultâneo, reforço das medidas de higienização das mãos (antes e depois das 

refeições) e intensificação dos protocolos de limpeza e desinfeção das 

superfícies. 

 

f) Reforço da higienização e desinfeção de espaços e superfícies, de acordo com 

as orientações da Direção-Geral de Saúde, em colaboração com as Forças 

Armadas.  

 

g) Planificação das atividades físicas e desportivas de acordo com as orientações 

das autoridades de saúde em vigor e adaptações no funcionamento dos 

balneários.  

 

h) Limitação nas entradas de adultos não profissionais do agrupamento, 

nomeadamente, de pais e encarregados de educação, que deverão entregar e 

recolher os seus educandos, individualmente, no exterior dos estabelecimentos 

de ensino e, se necessário, formar uma fila que permita cumprir o distanciamento 

físico recomendado.  

 

i) Atendimento a pais/encarregados de educação pela Direção, coordenadores e 

professores/ educadores realizado, preferencialmente, por telefone, e-mail e/ou 

por videoconferência. 

 

j) Suspensão temporária de atividades/eventos.  

 

k) Obrigatoriedade de uso de máscara por todos os profissionais e alunos dos 2º, 

3º ciclo e secundário. A utilização correta da máscara é condição imprescindível 

para acesso e permanência nas instalações. As máscaras só deverão ser 

retiradas aquando da realização das atividades físicas e desportivas e nas 

pausas para refeições /hidratação. 

  

l) Exercício do direito de reserva e recusa de admissão a quem apresente sintomas 

compatíveis com COVID-19 (febre e/ou tosse e/ou dificuldade respiratória) e, 

ainda, com sinais e sintomas de causa desconhecida (diarreia; vómitos). 

 



 

 

 

 

m) Criação da Área de Isolamento em cada uma das escolas do agrupamento: 

 

Áreas de Isolamento 

Escola Secundária Infante D. Henrique Sala 38 

Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Gomes Teixeira Gabinete de Educação Física 

Escola Básica do 1º Ciclo e EPE do Bom Sucesso Gabinete da Psicóloga 

 
 

Em conformidade com as indicações da DGS, as salas estão dotadas de: 

 Ventilação natural (janela) ou sistema de ventilação mecânica;  

 Revestimentos lisos e laváveis (sem tapetes, alcatifa ou cortinados);  

 Telefone/Telemóvel;  

 Marquesa e/ou cadeiras (para descanso e conforto do aluno/profissional; 

enquanto aguarda a validação do caso e eventual transporte);  

 termómetro  

 Kit com água e alguns alimentos não perecíveis; 

 Contentor de resíduos com abertura por pedal e revestido com saco de 

plástico.  

 Fluxo de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto 

escolar.  

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

19: pontos focais, Autoridade de Saúde Local / Equipa de Saúde Pública; 

SNS 24; Contactos de emergência das crianças/alunos. 

  

 Na antecâmara das Áreas de Isolamento estão disponíveis: 

 Máscara para utilização pelo aluno ou profissional com suspeita de infeção; 

 Máscaras cirúrgicas e luvas descartáveis para utilização pelo acompanhante 

do caso; 

 Solução antisséptica de base alcoólica – SABA ou álcool a 70%; 

 WC de apoio à sala de “isolamento” e de uso exclusivo para o caso suspeito 

com sabonete líquido e toalhetes de papel.  

 

 

 



 

 

 

n) Sensibilização de toda a comunidade educativa relativamente às regras 

fundamentais de responsabilidade individual na prevenção de infeção: 

  

1. Utilizar máscaras no interior da escola (dentro e fora das salas de aula, exceto nas pausas das refeições 

e na realização de atividades físicas e desportivas segundo indicação do professor).  

2. Evitar tocar na parte da frente da máscara;  

3. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;  

4. Lavar as mãos ou desinfetá-las com uma solução antisséptica de base alcoólica (SABA) à entrada da 

Escola e à entrada das salas de aula, cantina, refeitório, ginásios, etc.;  

5. Durante o tempo de permanência na Escola, lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, 

esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos e antes e após as refeições, antes e após as aulas, 

antes e após o uso da casa de banho, sempre que que se assoar, espirrar ou tossir e sempre que estejam 

sujas;  

6. Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar;  

7. Manter as regras de etiqueta respiratória, tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo 

fletido, e nunca para as mãos;  

8. Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de 

utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, de seguida;  

9. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimões, maçanetas e interruptores; 

10. Evitar partilhar materiais escolares, alimentos, etc. 

11. Respeitar os circuitos estabelecidos e a lotação definida para os espaços de utilização não exclusiva.  

12. Fazer a automonitorização de sintomas, não se deslocando para a escola pessoas com sintomas 

sugestivos de COVID-19.  

 

o) Divulgação de informação, incluindo este Plano de Contingência, a toda a 

comunidade educativa, através de: 

- Página da Escola;  

- Email institucional; 

- Colocação dos posters informativos da DGS em locais de utilização 

frequente; 

- Colocação dos cartazes ilustrativos de uma boa higienização das mãos, 

  em todos os locais onde esta possa ser feita. 

A Direção Geral de Saúde criou especificamente um microsite sobre a COVID-19 em 

https://www.dgs.pt/corona- virus.aspx, onde pode ser consultada toda a informação 

sobre a doença.  

https://www.dgs.pt/corona-%20virus.aspx


 

 

 

SECÇÃO III 

 

5. GESTÃO DE CASO 

5.1 ATUAÇÃO PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID-19  

A. EQUIPAS OPERATIVAS 

PONTOS FOCAIS  

Escola Básica do 1º Ciclo e 
EPE do Bom Sucesso  

Coordenadora de Estabelecimento: Ângela Bastardo 

Substituta: Miriame Alves 

Escola Básica do 2º e 3º 
Ciclos Gomes Teixeira 

Coordenador de Estabelecimento: Telmo Barbosa  

Substituta: Anabela Silva 

Escola Secundária  
Infante D. Henrique 

Diretora: Ada Silva 

Subdiretora: Nazaré Morais 

 

ASSISTENTES OPERACIONAIS  

Escola Básica do 1º Ciclo e EPE do 
Bom Sucesso 

Julieta Gomes  

Substituta: Susana Gouveia 

Educação Especial – unidade 
Especializada 1º Ciclo 

Lurdes Alegre 

Substituta: Margarida Maldonado 

Escola Básica do 2º e 3º Ciclos 
Gomes Teixeira 

Carla Silva 

Substituta: Isabel Silva  

Educação Especial – Unidade 
Especializada 2º e 3º Ciclo 

Unidade 2 - Cecília Pereira 

Unidade 3 - Madalena Dinis 

Substituta: Fernanda Freitas 

Escola Secundária 
Infante D. Henrique 

Lígia Meireles 

Substituta: Maria Amélia Sousa 



 

 

 

B. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO  

 

A COVID-19 manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, 

nomeadamente, febre, tosse e dificuldade respiratória, podendo também existir outros 

sintomas, entre os quais, odinofagia (dor de garganta), perda de olfato e paladar, 

dores musculares generalizadas.  

 

São considerados casos suspeitos* de COVID-19 todas as pessoas que desenvolvam, 

isolada ou cumulativamente:  

- quadro respiratório agudo de tosse (persistente ou agravamento de tosse habitual)  

- febre (temperatura ≥ 38oC) 

- dispneia / dificuldade respiratória.  

 

*Norma 004/2020 da DGS, atualizada no dia 31 de agosto  

 

C. CADEIA DE PROCEDIMENTOS 

 

1. Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19, são imediatamente ativados 

todos os procedimentos constantes deste Plano de Contingência. 

 

2. O adulto que detete um caso suspeito, quando se trate de um menor, solicita a 

comparência do assistente operacional designado, ou do seu substituto, o qual, por 

sua vez, contacta o ponto focal do estabelecimento de ensino. 

 

3. O caso suspeito de COVID-19, quando se trate de um menor, é acompanhado pelo 

assistente operacional para a área de isolamento do respetivo estabelecimento de 

ensino, através de circuitos próprios, previamente definidos, que estão visualmente 

assinalados.  

O acompanhante do caso suspeito deve fazer a higienização das mãos e colocar 

máscara cirúrgica e luvas descartáveis.  

O caso suspeito faz a higienização das mãos e coloca a sua própria máscara, ajustando-

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

 

O acompanhante permanece com a criança na área de isolamento, cumprindo com as 

precauções básicas de controlo de infeção.  

 



 

 

 

Os adultos dirigem-se sozinhos para a área de isolamento, cumprindo com as 

precauções básicas de controlo de infeção, de onde contactam o ponto focal e o SNS 

24 (808 24 24 24).  

 

4. Caso se trate de um menor de idade, o ponto focal contacta 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 à escola, preferencialmente em veículo 

próprio.  

 

5. 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 ponto focal do estabelecimento de ensino pode realizar o contacto telefónico se tiver 

autorização prévia do encarregado de educação.  

Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24, a Autoridade de Saúde Local 

deve ser informada da situação pelo ponto focal do estabelecimento de ensino.  

 

6. Na sequência da triagem telefónica:  

 Se o caso não for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica 

(SNS 24), a pessoa segue o procedimento normal da escola, de acordo com o 

quadro clínico apresentado, e terminam os procedimentos constantes no Plano 

de Contingência para COVID-19.  

 Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 

24), será encaminhado de uma das seguintes formas:  

- Autocuidado: isolamento em casa; 

- Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados de Saúde 

Primários; 

- Avaliação Clínica em Serviço de Urgência.  

 

7.  Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pela SNS 24, é contactada de 

imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, cujos 

contactos telefónicos devem constar num documento visível na área de isolamento, e 

estar gravados no telemóvel do ponto focal e da diretora do agrupamento.  

 



 

 

 
FLUXOGRAMA DE ATUAÇÃO 

 
 

D. PROCEDIMENTOS APÓS ENCAMINHAMENTO DO CASO 

 

 Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”, 

com detergente desengordurante seguido de desinfetante – álcool a 70% para 

superfícies metálicas e hipoclorito de sódio (se lixívia doméstica a 2%, 250 ml de lixívia 

para 5L de água), ou pastilhas de trocloseno de sódio (1 pastilha para 5L de água); 

 

 Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 

manuseadas e mais utilizadas pelo doente (incluindo materiais e equipamentos 

utilizados por este);  

 

 O equipamento de limpeza é de uso único e exclusivo e deve ser eliminado ou 

descartado após utilização. Quando a utilização única não for possível, deve estar 

prevista a limpeza e desinfeção após a sua utilização (ex. baldes e cabos); 

 

  Se o caso for confirmado (resultado laboratorial positivo), armazenar todos os 

resíduos em saco de plástico (com espessura de 50 ou 70 mícrons) que, após ser 

fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado e enviado para operador licenciado 

para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico.  



 

 

 

5.2 ATUAÇÃO PERANTE UM CASO CONFIRMADO DE COVID-19 FORA DO 
ESTABELECIMENTO  

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do agrupamento, devem ser seguidos 

os seguintes passos:  

 

1. Perante a comunicação ao agrupamento, de um caso confirmado de COVID-19 de 

uma pessoa que tenha frequentado qualquer dos estabelecimentos de ensino, devem 

ser imediatamente ativados todos os procedimentos constantes no Plano de 

Contingência e ser contactado o ponto focal.  

 

2. A Direção do agrupamento ou o ponto focal contacta de imediato a Autoridade de 

Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, a informar da situação.  

 

3. 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.  

 

4. 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 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 ensino;  

 Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços utilizados pelo 

caso suspeito, bem como da área de isolamento (Orientação n.o 014/2020 da 

DGS);  

 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).  

 

 



 

 

 

5. Perante um caso com teste laboratorial (rRT-PCR) positivo para COVID-19, o 

mesmo deve permanecer em isolamento até cumprir com os critérios de cura 

documentada (Norma no. 004/2020 da DGS).  

Só após determinação de cura e indicação da Autoridade de Saúde Local, a pessoa 

pode regressar ao estabelecimento de ensino.  

 

 
5.3 EFEITOS NO AGRUPAMENTO 

 

No caso de ser decretada qualquer medida adicional de suspensão das atividades 

letivas presenciais, ou se grande parte dos trabalhadores docentes e/ou não docentes 

adoecer, ou não puder comparecer nas instalações devido a medidas de isolamento, 

suspensão de transportes, entre outras situações possíveis, poderão ter que ser 

temporariamente reorganizados ou suspensos alguns serviços e determinada, pelas 

autoridades, a transição do regime de ensino e aprendizagem presencial para o 

regime de ensino misto ou para o regime de ensino não presencial.  

 

 

Secção IV 

6. CONTACTOS 

 

 

 Escola Secundária Infante D. Henrique – 226 052 860 

 Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Gomes Teixeira – 220 739 071 

 Escola Básica do 1º Ciclo e EPE do Bom Sucesso – 226 001 154  

 SNS 24 – 808 24 24 24 

 INEM -112 

 Centro de Saúde – UCC Boavista – 22 3394157 

 Bombeiros Voluntários do Porto – 22 2055845 

 Administração Regional de Saúde do Norte – 22 0411000 

 

   



 

 

 

 

7. AVALIAÇÃO DO PLANO 

 

Este plano será reavaliado e atualizado sempre que necessário, em articulação com as 

entidades competentes e de acordo com novas orientações recebidas. 

Caso a Direção-Geral da Saúde venha a recomendar outros procedimentos, os 

mesmos serão incorporados no presente Plano de Contingência, implementados, e 

divulgados junto da comunidade educativa.  

Comportamentos contrários às medidas e regras definidas neste Plano de Contingência 

que potenciem o contágio serão sujeitos a procedimento disciplinar e criminal (de acordo 

com a enquadramento legal em vigor).  

 

Disposições Finais 

Para a resolução e/ou agilização de quaisquer outras situações ou contextos, não 

contemplados no âmbito deste Plano de Contingência, serão contactadas as 

autoridades competentes acima referidas. 

 

setembro 2020 

A Diretora do AEIDH 

Ada Pereira da Silva 
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