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Secção I 

1. Enquadramento 

O presente plano tem por base um 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, que são atualizadas pela DGS 

de acordo com a evolução da situação e o Despacho n.º 2836-A/2020, de 2/03/2020, 

acima referenciado, cujo enquadramento abaixo se transcreve. 

“De acordo com a informação disponibilizada pela Direção-Geral da Saúde, o Centro 

Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) considera que existe, neste 

momento, um risco moderado a elevado de importação de casos de Coronavírus […] 

nos países da União Europeia/Espaço Económico Europeu (UE/EEE), sendo o risco de 

transmissão secundária na UE/EEE baixo a moderado, desde que sejam cumpridas as 

práticas de prevenção e controlo de infeção adequadas. 

Neste sentido, encontrando-se o grau de risco em constante avaliação pelas entidades 

competentes da área governativa da saúde, o Governo adota, desde já, um conjunto de 

ações em termos de planeamento e coordenação de recursos multissetoriais, de modo 

a diminuir os impactos sociais e económicos que possam vir a ocorrer por vicissitudes 

várias do funcionamento dos empregadores públicos, mantendo, tanto quanto possível, 

a operacionalidade dos serviços e estabelecimentos na continuidade da prestação do 

serviço público.” 

2.  

Estrutura de decisão e de coordenação na Escola Sede e nas  

 Escolas do Agrupamento 

Presidente da CAP Dr.ª Maria José Tavares 

Vice-Presidente da CAP Dr.ª Lídia Santos Sousa 

Coordenadora da Escola EB1 do 

Bom Sucesso 
Dr.ª Ângela Bastardo 

Coordenador da Escola Básica do 

2º e 3º ciclo 
Dr. Telmo Barbosa 

Coordenadora do Programa PES Dr.ª Isabel Rodrigues 
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3. Objetivos  
 

1. Preparar a resposta operacional deste Agrupamento no sentido de minimizar as 

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

2. Descrever as medidas e definir  os procedimentos a adotar, em conformidade com 

as deliberações da reunião coordenativa da estrutura de decisão e de coordenação 

do Agrupamento, discriminada no ponto 2 (ver supra), no âmbito do presente plano;  

3. Identificar os elementos operacionais responsáveis pela agilização de 

procedimentos nas diferentes etapas do processo de assistência e 

encaminhamento de potenciais ocorrências;  

4. Agilizar os mecanismos de comunicação e divulgação internos e externos, 

nomeadamente com as autoridades de saúde, para implementação eficaz do 

presente plano; 

5. Adotar e monitorizar procedimentos preventivos no espaço escolar; 

6.  Fomentar e supervisionar a adoção de medidas de higienização pessoais e dos 

espaços nos estabelecimentos de ensino do Agrupamento;  

7. Garantir a sensibilização e informação aos alunos, em sala de aula, para a 

importância da adoção de comportamentos preventivos; 

8. Informar e sensibilizar o pessoal docente e não docente para a importância do 

cumprimento das diretrizes constantes do presente plano, e de assegurar o 

respetivo cumprimento. 

Secção II  

4. Procedimentos Preventivos 

 
A. Promoção da adoção de medidas de higiene pessoal 

▪ Lavar frequentemente as mãos, especialmente, após contacto direto com 

pessoa/s doente/s;  

▪ Adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando 

espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; 

deitar o lenço de papel ao lixo);  

▪ Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir;  

▪ Evitar contacto próximo com doente/s com infeção respiratória; 

▪ Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir. 
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B. Divulgação da informação a toda a população escolar 

▪ Aos alunos, nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento e em todos os 

contextos oportunos; 

▪ A toda a comunidade através da: 

- Divulgação na página da Escola;  

- 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. 

 

     C. Adoção de medidas de higienização do ambiente escolar 

▪ Reforço da limpeza e desinfeção dos espaços, com especial incidência 

sobre as superfícies frequentemente manuseadas e mais utilizadas (ex. 

corrimãos, maçanetas de portas, interruptores, torneiras e autoclismos);  

▪ Limpeza das superfícies e dos objetos de trabalho, nomeadamente nos 

locais de estudo/trabalho (ex. mesas e materiais e equipamentos 

utilizados);  

▪ Higienização das mesas de trabalho dos alunos no final de cada período de 

trabalho (final da manhã e final da tarde);  

▪ Arejamento dos espaços. (O professor será́ a pessoa responsável por 

deixar as janelas das salas abertas durante os intervalos);  

▪ Disponibilização dos meios necessários para lavagem frequente das mãos; 

▪ Reforço da frequência de substituição dos sacos de lixo; 

▪ Manuseamento do lixo e resíduos com luvas de proteção. 
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5.  Procedimentos Operativos 

 

D. Criação de uma Sala de Isolamento em cada uma das escolas do  

Agrupamento 

Salas 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);  

▪ Kit com água e alguns alimentos não perecíveis; 

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

plástico.  

         Na antecâmara das Salas 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 alcoólica ou álcool; 

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

com sabonete líquido e toalhetes de papel.  
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E. Definição de responsáveis pela cadeia de procedimentos   

1)  

 
Responsáveis pelo acompanhamento de alunos ou profissionais 

infetados à Sala de Isolamento 

 

Escola Secundária Infante D. 
Henrique 

Assistente Operacional Lígia Meireles AO1  

 

Assistente Operacional Maria Amélia Sousa 

(suplente – AO2) 

Escola Básica do 2º e 3º Ciclos 
Gomes Teixeira 

Assistente Operacional Carla Silva AO1 

 

Assistente Operacional Isabel Silva 

(suplente– AO2) 

Escola Básica do 1º Ciclo e EPE do 
Bom Sucesso 

Assistente Operacional Julieta Gomes AO1 

 

Assistente Operacional Susana Gouveia 

(suplente– AO2) 

 

2) Reporte da situação de caso dentro do Estabelecimento Escolar  

O reporte deverá ser feito (se possível por telefone) para a Direção, na Escola 

Secundária Infante D. Henrique, e para os Coordenadores de Estabelecimento: Dr.ª 

Ângela Bastardo ou, na sua ausência, Dr.ª Miriam Alves, na Escola Básica do 1º Ciclo 

do Bom Sucesso; Dr. Telmo Barbosa ou, na sua ausência, Dr.ª Isabel Rodrigues, na 

Escola Básica do 2º e 3º Ciclos Gomes Teixeira. Estes serão os responsáveis pelo 

contacto com o SNS 24 para o número 808 24 24 24. 
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3)  Acompanhamento e Encaminhamento do(s) Caso(s) 

Os casos detetados serão devidamente acompanhados na estrita observância das 

indicações do SNS 24 e encaminhados nessa conformidade pelos acompanhantes 

do(s) caso (s).  

Qualquer pessoa com sintomas deve ser dirigida para a Sala de Isolamento; 

O acompanhante do caso suspeito deve colocar máscara cirúrgica e luvas descartáveis;  

 

O caso suspeito coloca a sua própria máscara e ajusta-a à face, de modo a permitir 

oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais da face;  

A situação é reportada, preferencialmente por telefone, ao coordenador de 

estabelecimento ou ao seu substituto (ver ponto 2 supra). 

 

     4)  Presença de Caso Consumado 

Serão seguidos os procedimentos determinados pela DGS de permanência em 

isolamento, contacto com os Encarregados de Educação, no caso de alunos, e/ou 

familiares nos casos de profissionais em exercício de funções no Agrupamento. O 

acompanhamento será feito na estrita observância das indicações do SNS 24. 

5)   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 se 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, 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); 

 



 

 

Página | 8 

▪ 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.  

6) Procedimentos em caso de aviso de aluno ou profissional infetado que se 
encontra em casa 

▪ Informação à Escola por parte do EE (em caso de aluno) ou de familiar/pessoa 

habilitada (no caso de se tratar de profissional) relativamente ao estado de 

saúde da pessoa ausente e respetiva sintomatologia; 

▪ Identificação dos espaços frequentados e listagem dos contactos próximos 

estabelecidos; 

▪ Reforço das medidas de limpeza e higienização dos espaços e materiais 

utilizados;  

▪ Reforço da vigilância das pessoas que estiveram em contacto de maior 

proximidade em contexto escolar;  

▪ Justificação das ausências de acordo com o já previsto; 

▪ Contacto com SNS24. 
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QUADRO-SÍNTESE                                                                     

Nota: Diretor(a) ou 

Coordenador(a)                                    
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Secção III 

F. Contactos 

 

 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 

 

  G. 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. 

A mobilidade interescolar, sobretudo entre os alunos da Escola Secundária do Infante e 

os da Escola Básica do 2º e 3º ciclo Gomes Teixeira para partilha de espaços comuns, 

como, por exemplo, a cantina e o bufete, será equacionada e reavaliada em função da 

evolução da situação. 

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. 

 

A Presidente da CAP 

Dr.ª Maria José Tavares 


