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Enquadramento 
 

De acordo com o Despacho n.º 2836-A/2020 que ordena aos empregadores públicos a elaboração de um 

plano de contingência alinhado com as orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde, no âmbito da 

prevenção e controlo de infeção por novo Coronavírus (COVID-19) e de acordo com Centro Europeu de 

Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) que considera existir, neste momento, um risco moderado a 

elevado de importação de casos de Coronavírus, intitulado de COVID -19 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, com vista a minimizar os efeitos deste surto epidémico, a Escola Profissional de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima (EPADRPL) adotará um conjunto de medidas de prevenção e 

contenção que lhe permitirá enfrentar, de modo adequado, as possíveis consequências deste surto de 

Coronavírus, em estreita articulação com as famílias e autoridades de saúde locais. 

O objetivo deste Plano de Contingência passa por manter a atividade normal na EPADRPL, em face dos 

possíveis efeitos do surto, nomeadamente o absentismo de professores e alunos, assistentes operacionais e 

técnicos e respetivas repercussões nas atividades escolares e no ambiente familiar e social de toda a 

comunidade educativa. 

O Plano de Contingência da EPADRPL que ora se apresenta é adaptado à realidade da nossa Escola e em 

consonância com as orientações da DGS. A elaboração é da responsabilidade da Escola. A aplicação das 

medidas previstas no plano de contingência não prejudica a aplicação das recomendações e informações 

emitidas e a emitir pela DGS. 

O presente plano vigora num panorama de desenvolvimento de atividades presenciais para o ano letivo 

2020-2021. 

 

 

1. O QUE É A COVID-19? 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV2). 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. 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.   

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. in: REFERENCIAL ESCOLAS, DGS 
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1.1. TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO 

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

 Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

 Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

 Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron). Existem ainda 

estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente infetados em espaços fechados.  

A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma exposição 

próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias produzidas 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 e ainda através do contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo 

coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos). 

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). 

 
1.2. PRINCIPAIS SINTOMAS 

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

 febre; 

 tosse; 

 falta de ar (dificuldade respiratória); 

 cansaço generalizado; 

 perda transitória do paladar ou olfato; 

 diarreia; 

 dor no peito e dor de cabeça. 

 

2. MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO DA COVID-19 

 
Não havendo ainda uma vacina ou tratamento específico para esta doença, as medidas preventivas 

assumem um papel crucial no combate à COVID-19. 

Neste sentido, as medidas de prevenção têm como objetivo dotar a comunidade educativa de 

comportamentos que sejam preventivos. Destas medidas fazem parte: 

 informação a todos por via de ações de sensibilização e esclarecimento sobre a COVID-19: junto do 

pessoal docente, pela Coordenadora do PES; do pessoal não docente, através da Direção; e junto dos 

alunos e encarregados de educação, através do Diretor de Turma, numa aula definida para o efeito e na 

1.º reunião de encarregados de educação; 
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 sensibilização para a automonitorização de sintomas, não se deslocando para a escola pessoas com 

sintomas sugestivos de COVID-19; 

 capacitação para a aquisição de hábitos não facilitadores da propagação do surto epidémico; 

 higienização do ambiente escolar (limpeza, desinfeção e ventilação dos espaços); 

 uso obrigatório de máscaras em todos espaços da Escola, e em todos os momentos, por parte de:  

o Pessoal docente;  

o Pessoal não docente;  

o Alunos;  

o Encarregados de educação;  

o Fornecedores e outros elementos externos.  

As exceções previstas ao uso de máscara são:  

o Para alimentação, devido à sua impraticabilidade;  

o Durante a prática de atividade física em que ocorre esforço físico;  

o Atestado Médico de Incapacidade Multiusos ou declaração médica que ateste condição clínica 
incapacitante para a sua utilização. 

 

 implementação de distanciamento pessoal (sempre que possível); 

 definição de rotas e circuitos nos espaços escolares; 

 definição e identificação de zonas de lazer e de socialização nos espaços exteriores; 

 definição e identificação de zonas proibidas; 

 medidas de isolamento. 

 
Nota: A medição de temperatura não é obrigatória nem é uma medida recomendada. 

Qualquer pessoa, aluno ou pessoal docente ou não docente, que frequente o estabelecimento 

de educação ou ensino deve vigiar o seu estado de saúde e não se deve dirigir para lá, se 

verificar o aparecimento de sintomatologia, entre a qual se encontra a febre. 
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2.1. MEDIDAS ADICIONAIS 

 Será enviado o documento Plano de Contingência - Covid-19, por e-mail, a todos os funcionários 

(docentes e não docentes), para eventuais esclarecimentos de dúvidas; 

 Serão distribuídos cartazes/folhetos informativos por todas as salas de aula, entrada principal, 

sala dos professores, biblioteca escolar, serviços administrativos; bar, balneários, cantina, 

repetindo a medida caso sejam publicados novos cartazes/folhetos, e repondo sempre que 

necessário; 

 Serão colados junto aos lavatórios da Escola, cartazes com a demonstração da técnica de 

higienização das mãos; 

 Será disponibilizada, no site da escola, informação atualizada e links a fontes de obtenção de 

informação precisa sobre o COVID-19; 

 Será colocada sinalização específica, no chão, de modo a reforçar a atuação e relembrar 

procedimentos e normas de atuação nos espaços escolares. 

 

2.2. MEDIDAS GERAIS DE SEGURANÇA   

 Presença de um assistente operacional à entrada do portão principal da Escola para receber, 

desinfetar as mãos e orientar os alunos e registar as entradas de pessoal externo à Escola. 

 Colocação de dispensadores SABA para desinfeção das mãos em cada entrada/saída dos espaços 

escolares e edifícios, bem como na cantina.   

 Disponibilização de desinfetante em vários locais (sala dos professores, salas/espaços de aula, 

gabinetes de trabalho, salas de informática, laboratórios).   

 Desinfeção dos equipamentos informáticos após cada utilização.   

 Realização de desinfeções gerais das instalações, com regularidade, seguindo as indicações das 

entidades competentes.   

 Reforço/aumento da frequência da higienização dos equipamentos.   

 Controlo e registo da desinfeção e limpeza das salas de aula e casas de banho.  

 Manutenção de portas e janelas abertas sempre que possível, de forma a evitar contactos com as 

diferentes superfícies e permitir arejamento adequado.   

 Estabelecimento temporário de regras restritas de acesso, lotação/taxa de ocupação e controlo 

de entradas em alguns dos espaços (biblioteca escolar, centro de apoio à aprendizagem, bar, 

serviços administrativos, vestiários, balneários, cantina). 

 Existência de circuitos de circulação diferenciados.   

 Privilégio da via digital para todos os procedimentos administrativos.   

 Presença dos recursos humanos estritamente necessários ao funcionamento das atividades 

letivas presenciais (pessoal docente e pessoal não docente). 

 Afixação em vários locais dos edifícios escolares das regras de lavagem e desinfeção das mãos, 

etiqueta respiratória, bem como sinalética de distanciamento físico, proibição de ajuntamentos, 

entre outros. 
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 Divulgação das normas e orientações através dos canais digitais da Escola, distribuição de 

panfletos e realização de ações de sensibilização junto da comunidade educativa.  

 
 

2.3. MEDIDAS DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LETIVAS/FORMATIVAS 

PRESENCIAIS 

 As turmas serão organizadas em dois grupos (GRUPO 1 e GRUPO 2), mantendo-se esta 

organização ao longo de todo o período de permanência na escola.  

 Estes dois grupos terão horários de aulas, intervalos, período de refeições e transporte em 

autocarro de e para a central de camionagem organizados de forma a evitar o contacto entre 

eles. 

 As aulas de cada turma decorrerão, sempre que possível, na mesma sala, ampla e arejada, e 

com lugar/secretária fixo por aluno.  

 As mesas serão dispostas com a mesma orientação, evitando uma disposição que implique ter 

alunos de frente uns para os outros. 

 Os intervalos entre as aulas serão reduzidos. 

 As zonas de lazer serão restringidas ao espaço exterior, enquanto for possível. 

 Os horários escolares serão organizados em duas grelhas distintas, de forma a desencontrar as 

turmas dos dois grupos (GRUPO 1 e GRUPO 2), nomeadamente ao nível de:  

o entrada e saída da escola; 

o entrada e saída das salas de aula; 

o ida e regresso do bar da escola; 

o ida e regresso da cantina; 

o ida e regresso dos vestiários/balneários; 

o ida e regresso dos demais espaços escolares. 
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ORGANIZAÇÃO DOS HORÁRIOS ESCOLARES 

        GRUPO 1  

Turma  1.º J  2.º A  2.º B/C  3.º A  
3.º 

B/C  

Sala  7 4  10  3  2  
 

GRUPO 2  

Turma  2.º J  1.º A  
1.º 

B/FC  
1.º C  

3.º 

FC/FR  

Sala  1  6  5  8  9  
 

 

 Grelha Horária 

Início Termo 

08h40 9h30 

9h30 10h20 

Intervalo: 15 mn. 

10h35 11h25 

11h25 12h15 

Almoço: 60 mn. 

13h15 14h05 

14h05 14h55 

Intervalo: 15 mn. 

15h10 16h00 

16h00 16h50 

 

APOIO PARA ALUNOS INSCRITOS 

16h55 17h45 
 

Grelha Horária 

Início Termo 

09h00 9h50 

9h50 10h40 

Intervalo: 15 mn. 

10h55 11h45 

11h45 12h35 

Intervalo: 5 mn. 

12h40 13h30 

Almoço: 60 mn. 

14h30 15h20 

15h20 16h10 

Intervalo: 15 mn. 

16h25 17h15 

 

APOIO PARA ALUNOS INSCRITOS 

17h15 18h05 
 

 

 A utilização dos vestiários e balneários escolares serão organizados da seguinte forma: 

Contexto Alunos Balneário ou Vestiário 

Aulas de Educação Física Raparigas TPA 

Raparigas TGE 

e RCP/TRB 

Balneário das professoras 

1.º Espaço do Balneário das alunas 

Aulas de Educação Física Rapazes Balneários dos alunos e das alunas 

Aulas da componente técnica/tecnológica dos 

cursos de TPA e de CEF 

Raparigas Balneário das professoras 

Aulas da componente técnica/tecnológica dos 

cursos de TPA e de CEF 

Rapazes Balneários dos alunos e das alunas 

Aulas de SRB 3.º FR Sala 9 

Aulas de SCP 3.º FC Auditório 

 
 A fim de permitir o distanciamento necessário entre os alunos na sala de TIC, cada turma, nesta 

disciplina, será dividida nos dois respetivos turnos e as aulas decorrerão, simultaneamente, na 

sala de informática e na sala 6, já equipada para o efeito.  

 Quando a turma 1.º B/FC e 1.º C tiverem aulas de TIC, a turma 1.º A (ocupante fixa da sala 6) 

deverá ter aulas da componente técnica. Em caso de impossibilidade, a turma 1.º B/FC utilizará 



  

Plano de Contingência para a COVID-19 | EPADRPL  
                                                                                                                                                         setembro de 2020 

 Página 9 de 30  

também os computadores da sala da turma (sala 5) e a turma 1.º C utilizará portáteis na sala da 

turma (sala 8). 

 As aulas de Educação Física, que implicam maior contacto físico, serão planificadas e adequadas 

às orientações das autoridades de saúde em vigor. 

 
2.4. INDICAÇÕES GERAIS 

 

2.4.1. ANTES DE IR PARA A ESCOLA (EM CASA) 

 Medir a temperatura (deverá ser a habitual).   

 Ficar em casa, caso tenha sintomas ou tenha estado em contacto com alguém infetado pelo vírus 

SARS-COV-2 nos últimos 14 dias e comunicar a situação à Escola.   

 Nos transportes usar sempre máscara, respeitar sempre que possível o distanciamento físico e 

evitar tocar nas diferentes superfícies.  

 Trazer lanche sempre que possível (devido às regras de higiene e segurança, o serviço de bar 

será muito limitado e com muitas restrições). 

 
2.4.2. CIRCUITOS E PROCEDIMENTOS NO INTERIOR DO ESPAÇO ESCOLAR  

Com vista a minimizar o contacto entre as turmas do mesmo Grupo (GRUPO 1 e GRUPO 2), são definidos 

diferentes circuitos de entrada e de saída, de acesso à Sala de Isolamento, às salas de aula, ao bar, à 

cantina, aos balneários, bem como procedimentos no interior da escola. 

Todos devem respeitar o sentido de circulação conforme sinalética indicativa. Todavia, quando não for 

possível definir caminhos diferenciados, deve-se circular sempre pela direita.  

 

Os circuitos e os respetivos procedimentos são os seguintes: 

 Entrada na Escola:  

 entrada pelo portão principal, mantendo o distanciamento físico; desinfeção das mãos; 

entrada pela porta principal do edifício (junto aos cacifos); ida para a sala previamente 

estabelecida por turma. 

 Ida para a Sala de Isolamento:  

 saída pela porta principal do edifício mais próxima, seguindo pelo caminho exterior junto 

aos serviços administrativos em direção aos balneários; entrada na Sala de Isolamento 

localizada no balneário de pessoas com mobilidade reduzida. 

 Ida/saída do bar/zona exterior de lazer:  

 saída da sala da turma; ida à casa de banho para lavagem das mãos; ida ao bar pela porta 

interior; saída do bar pela porta exterior em direção à área de lazer; manter o 

distanciamento físico, evitando concentrações; 

 regresso da zona exterior de lazer; entrada pela porta principal do edifício (junto aos 

cacifos); desinfeção das mãos; ida para a sala previamente estabelecida por turma. 

 Ida/regresso da cantina:  
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 saída da sala da turma; saída pela porta principal do edifício (junto aos cacifos); ida para a 

cantina pelo caminho do lago; entrada pela porta principal da cantina; ida à casa de banho 

da cantina para lavagem e desinfeção das mãos;  

 regresso da cantina com saída pela porta da cozinha pedagógica; permanência na zona 

exterior de lazer; entrada pela porta principal do edifício (junto aos cacifos); ida à casa de 

banho do edifício principal para lavagem e desinfeção das mãos; ida para a sala previamente 

estabelecida por turma. 

 Ida/regresso das aulas de Educação Física:  

 saída pela porta principal do edifício (junto aos cacifos), seguindo pelo caminho exterior 

junto aos serviços administrativos em direção aos balneários; desinfeção das mãos à entrada 

dos balneários;  

 regresso dos balneários pelo caminho exterior junto ao lago em direção à porta principal do 

edifício (junto aos cacifos); desinfeção das mãos; ida para a sala previamente estabelecida 

por turma. 

 Ida/regresso das aulas da componente técnica/tecnológica dos cursos de TPA e de CEF:  

 saída pela porta principal do edifício (junto aos cacifos), seguindo pelo caminho exterior 

junto aos serviços administrativos em direção aos balneários; desinfeção das mãos à entrada 

dos balneários;  

 regresso dos balneários pelo caminho exterior junto ao lago em direção à porta principal do 

edifício (junto aos cacifos); desinfeção das mãos; ida para a sala previamente estabelecida 

por turma. 

 Saída da Escola:  

 respeitar a ordem de saída da sala por parte dos docentes; saída da sala de aula pela porta 

principal do edifício (junto aos cacifos) em direção ao portão principal, mantendo o 

distanciamento físico; evitar ajuntamentos nos espaços exteriores da escola. 

 

a) As portas dos vários recintos e as janelas mantêm-se abertas, sempre que possível, para evitar toques 

desnecessários em superfícies e para permitir uma melhor circulação do ar.  

b) Todos os espaços serão desinfetados após cada utilização.  

c) A cozinha pedagógica será desinfetada depois da sua utilização nas aulas da disciplina SCP e após a 

saída de almoço de cada grupo.  

d) A cantina será dividida, preferencialmente, em dois espaços distintos destinados a cada um dos dois 

grupos. 

e) O acesso aos serviços administrativos faz-se pela janela da frente. 

f) O acesso à Biblioteca Escolar será restrito, obedecendo a um plano a elaborar a breve prazo.   

 
2.5. CÓDIGO DE CONDUTA  

No sentido de se manterem os esforços para conter a propagação do novo coronavírus, reforçam-se as 

medidas de prevenção diária que deverão ser implementadas por alunos, professores e funcionários, dentro 

e fora do recinto escolar: 
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 Vir de casa munido, obrigatoriamente, de máscara; 

 Utilizar, obrigatoriamente, máscara no interior da Escola (dentro e fora da sala de aula e em 

todo o recinto escolar) e no percurso casa-escola-casa (especialmente quando utilizados 

transportes públicos); 

 Colocar corretamente a máscara e evitar tocar na parte da frente da mesma (ANEXO IV); 

 Ao entrar na escola, e nos demais espaços escolares, desinfetar as mãos com uma solução 

antisséptica de base alcoólica; 

 Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 

segundos (ANEXO I e II); 

 Secar as mãos com toalhetes de papel; 

 Reforçar a lavagem antes e após as aulas, antes e após as refeições, antes e após o uso da casa 

de banho e sempre que necessário; 

 Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los no caixote do lixo depois de 

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

 Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos 

(ANEXO III); 

 Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca; 

 Não partilhar objetos, alimentos ou bebidas; 

 Não partilhar material escolar (canetas, lápis, papel, cadernos, livros, etc.).  

 Manter o distanciamento físico de 1 metro, dentro e fora do recinto escolar; 

 Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.; 

 No final da sua utilização, os materiais descartáveis, incluindo máscaras e luvas, devem ser 

colocados no recipiente adequado para o efeito, disponibilizado pela Escola. 

 
2.6. OUTROS PROCEDIMENTOS 

São ainda adotados os seguintes procedimentos: 

 É privilegiada a via digital para todos os procedimentos administrativos, sempre que possível. 

 São suspensos eventos com um número alargado de pessoas.  

 As reuniões de docentes serão realizadas via plataforma TEAMS ou ZOOM. 

 É privilegiada a via digital ou telefónica no contacto com os encarregados de educação. Nos 

casos em que seja necessário reunir presencialmente, estas reuniões deverão ser, 

preferencialmente, individuais ou em pequenos grupos, mantendo as medidas de higiene e 

distanciamento.  

 Os alunos, bem como o pessoal docente e não docente com sinais ou sintomas sugestivos de 

COVID-19 não devem apresentar-se na Escola. Devem contactar o SNS24 (808 242 424) ou 

outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as 

indicações fornecidas pelos profissionais de saúde.  
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3. COORDENAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

 Responsável: Amâncio Cerqueira, Diretor - diretor.epa@eppl.pt   

 Coordenador do Plano de Contingência (Ponto Focal): Rute Alves, Adjunta do Diretor - rutealves@eppl.pt  

 Substituto do Ponto Focal: Eugénia Gonçalves, Adjunta do Diretor - eugeniagoncalves@eppl.pt 

 

 Equipa Operativa/Responsabilidades:  

o Logística dos Meios de Prevenção: Diretor ou Adjuntas dos Diretor. 

o Articulação com alunos, Pais/Encarregados de Educação: Diretor ou Adjuntas dos Diretor e 
Coordenadora dos Diretores de Turma. 

o Articulação com Autoridade de Saúde: Diretor ou Adjuntas dos Diretor. 

o Equipamento, Material, Higiene e Limpeza: Madalena Barbosa, Assistente Operacional. 

o Atualização de Informação, Comunicação e Divulgação: Adjuntas do Diretor, Coordenadora de 
Educação para a Cidadania e Docente de Informática. 

 
 Competências 

Coordenador do Plano de Contingência (Ponto Focal): assegurar a coordenação global do Plano, 

devidamente apoiada por uma Equipa Operativa em articulação com as autoridades de saúde locais; 

supervisionar todas as ações implícitas no Plano de Ação da Equipa Operativa em articulação com Entidades 

Externas; implementar o plano de comunicação. Em situação de ausência, é substituído por Eugénia 

Gonçalves, Adjunta do Diretor. 

 
Equipa Operativa: organizar/controlar e executar, em articulação com o Responsável pelo Plano e pelo seu 

Coordenador, todas as atividades previstas no Plano de Contingência.  

 

 

mailto:diretor.epa@eppl.pt
mailto:rutealves@eppl.pt
mailto:eugeniagoncalves@eppl.pt
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4. CONTATOS PRIORITÁRIOS/ AUTORIDADES DE SAÚDE LOCAIS - PLANO DE CONTINGÊNCIA  

RESPONSÁVEL PELO PLANO (Amâncio Cerqueira): 961 448 919 

PONTO FOCAL / COORDENADOR DO PLANO (Rute Alves): 917 058 418 

SUBSTITUTO DO PONTO FOCAL (Eugénia Gonçalves): 967 136 145 

 

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE PONTE DE LIMA:  

258 741 404 / 961 448 917 

 

LINHA SNS 24: 808 24 24 24   

DGESTE NORTE: 22 519 19 00   

DELEGADO SAÚDE (Dr. Luís Moreno Delgado): 258 809 480 

CENTRO DE SAÚDE DE PONTE DE LIMA: 258 909 298 

HOSPITAL CONDE DE BERTIANDOS, PONTE DE LIMA: 258 909 500 

 

 
5. ATUAÇÃO PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID-19 

Caso suspeito, no caso da COVID-19, são as pessoas que desenvolvam quadro respiratório agudo com tosse 

(de novo ou agravamento da tosse habitual), ou febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / dificuldade 

respiratória (Norma 004/2020 de 23/03/2020 da DGS). 

 

Perante a identificação de um caso suspeito, devem ser tomados os seguintes passos: 

 

 



  

Plano de Contingência para a COVID-19 | EPADRPL  
                                                                                                                                                         setembro de 2020 

 Página 14 de 30  

 
1.º Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa presente na Escola, são 

imediatamente ativados todos os procedimentos constantes no Plano de Contingência e é contactado o 

ponto focal designado previamente pela Direção (Anexo V) ou o seu substituto.  

2.º O caso suspeito de COVID-19, quando se trate de um menor, é acompanhado por um assistente 

operacional, para a área de isolamento (Balneário para pessoas com mobilidade reduzida), seguindo 

pelo caminho exterior junto aos serviços administrativos. Sempre que se trate de um adulto, dirige-se 

sozinho para a área de isolamento. Na área de isolamento consta o fluxo de atuação perante um caso 

suspeito de COVID-19 em contexto escolar (Anexo VI).   

3.º Caso se trate de um menor de idade, é contactado 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 ao 

estabelecimento de educação ou ensino, preferencialmente em veículo próprio.   

4.º Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um adulto, contacta o SNS 24 

(808 24 24 24) ou outras linhas que eventualmente venham a ser criadas para o efeito e segue as 

indicações que lhe forem dadas. O Diretor ou o ponto focal da Escola pode realizar o contacto 

telefónico se tiver autorização prévia do encarregado de educação.   

Na sequência da triagem telefónica:  

 Se o caso não for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou outras 

linhas), a pessoa segue o procedimento normal da escola, de acordo com o quadro clínico 

apresentado. Terminam os procedimentos constantes no Plano de Contingência para COVID-19 e não 

se aplica o restante “Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto 

escolar”.  

 Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou outras linhas) 

será encaminhado de uma das seguintes formas:  

o Autocuidado: isolamento em casa;  

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

o Avaliação Clínica em Serviço de Urgência. 

 
Devem ser prosseguidos os procedimentos do ponto 5, “Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de 

COVID-19 em contexto escolar”.  

Nota: Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito, a 

Autoridade de Saúde Local deve ser informada da situação pelo Diretor ou ponto focal da Escola. 

5.º Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pela SNS 24 ou outras linhas de triagem telefónica, 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 do Diretor. 

6.º A Autoridade de Saúde Local:  

 prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização;  
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 esclarece o caso suspeito, 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.º10/2020 da DGS); 

 a deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de teste deve ser 

feita em viatura própria, ou em viatura própria dos encarregados de educação, caso seja menor de 

idade. Se tal não for possível, deve ser utilizada uma viatura de transporte individual, não devendo 

recorrer-se a transporte público coletivo. Durante todo o percurso o caso suspeito e o(s) 

respetivo(s) acompanhante(s) devem manter a máscara devidamente colocada.  

7.º A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com a Escola, procede a uma rápida avaliação da 

situação/risco, para decidir a celeridade e amplitude das medidas a adotar. Caso considere necessário, 

pode implementar medidas de proteção, enquanto aguarda confirmação laboratorial, nomeadamente:  

 Isolamento dos contactos que estiveram sentados em proximidade na sala de aula ou no refeitório 

ou outros contactos próximos identificados;  

Após confirmação laboratorial do caso, a Autoridade de Saúde Local deve prosseguir com a investigação 

epidemiológica (in loco, se necessário):  

 Inquérito epidemiológico; 

 Rastreio de contactos;  

 Avaliação ambiental.  

8.º A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o estabelecimento de 

educação ou ensino sobre as medidas individuais e coletivas a implementar, de acordo com a avaliação 

da situação/risco efetuada, nomeadamente:  

 Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo o 

estabelecimento de educação ou ensino;  

 Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais 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).  

Para implementação de medidas e gestão de casos, a Autoridade de Saúde Local, pode mobilizar e liderar 

uma Equipa de Saúde Pública.   
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6. ATUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO PERANTE UM CASO CONFIRMADO DE 

COVID-19 FORA DO ESTABELECIMENTO  

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação ou ensino, devem ser 

seguidos os seguintes passos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.º Perante a comunicação à Escola 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 ser contactado o ponto focal (Anexo V).  

2.º O Diretor ou o ponto focal contacta de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde 

Pública Local, a informar da situação.    

3.º 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.º De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local informa os contactos de 

alto e de baixo risco e a Escola, 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 educação ou 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).  
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6.1. MEDIDAS A ADOTAR PELO CASO CONFIRMADO   

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).  

A definição do local de isolamento dependerá da gravidade do quadro clínico e das condições de 

habitabilidade de cada pessoa. 

As pessoas com COVID-19, são consideradas curadas quando:   

 Apresentam ausência completa da febre (sem recurso a medicação) e melhoria significativa dos sintomas 

durante 3 dias consecutivos, e   

 Apresentam teste laboratorial (rRT-PCR) negativo, realizado, no mínimo, 14 dias após o início dos 

sintomas (nos doentes sem internamento hospitalar por COVID-19) ou dois testes laboratoriais (rRT-PCR) 

negativos, com pelo menos 24 horas de diferença, realizados, no mínimo, 14 dias após o início dos 

sintomas (nos doentes com internamento hospitalar por COVID-19).  

Após determinação de cura e indicação da Autoridade de Saúde Local, a pessoa pode regressar ao 

estabelecimento de educação ou ensino.  

 

7. RASTREIO DE CONTACTOS  

O rastreio de contactos é uma medida de saúde pública cujo objetivo é a rápida identificação de pessoas 

que estiveram em contacto com um caso confirmado de COVID-19, garantindo a identificação de possíveis 

casos secundários, com vista à interrupção da transmissão da doença.   

Este rastreio compreende três passos (Norma n.º 015/2020 da DGS):   
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7.1. IDENTIFICAÇÃO DOS CONTACTOS  

O rastreio de contactos deve ser iniciado prontamente após a confirmação de um caso de COVID-19, 

preferencialmente nas 12 horas seguintes à identificação do caso, incluindo os contactos na escola (alunos, 

pessoal docente, pessoal não docente), os coabitantes e contactos de outros contextos que possam ser 

relevantes (Norma n.º 015/2020 da DGS). 

7.2. CLASSIFICAÇÃO DOS CONTACTOS  

O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é dependente do nível de exposição, sendo os contactos 

classificados, de acordo com esse nível, em exposição de alto risco e de baixo risco. Esta estratificação de 

risco é realizada pela Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública no decurso da investigação 

epidemiológica, de acordo com a Norma n.º 015/2020 da DGS.   

7.3. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS  

A Autoridade de Saúde Local, após identificação e classificação do nível de risco dos contactos do caso de 

COVID-19, e de acordo com a avaliação de risco efetuada, implementa um conjunto de medidas individuais 

e coletivas (Norma n.º 015/2020 da DGS).  

7.3.1. MEDIDAS INDIVIDUAIS A APLICAR AOS CONTACTOS 

Contactos de alto risco  

 Os contactos classificados como tendo exposição de alto risco ficam sujeitos aos procedimentos de:  

 Isolamento profilático no domicílio ou noutro local definido pela Autoridade de Saúde, até ao final do 

período de vigilância ativa (Despachos n.º 2836-A/2020 e/ou n.º 3103-A/2020);  

 Teste laboratorial para deteção de SARS-CoV-2;  

 Vigilância ativa durante 14 dias, desde a data da última exposição.  

  

ATENÇÃO:   

A realização de teste molecular com resultado negativo não invalida a necessidade do cumprimento do 

período de isolamento profilático e vigilância ativa de 14 dias desde a data da última exposição.  

Se o resultado do teste molecular for positivo, considera-se como caso confirmado e iniciam-se os 

procedimentos relativos à “Abordagem do caso confirmado de COVID-19" do presente documento (capítulo 

3.3) e da Norma nº. 004/2020 da DGS e os procedimentos de “Rastreio de contactos” do presente 

documento (capítulo 4) e da Norma n.º 015/2020 da DGS.   

A Autoridade de Saúde Local determina as medidas supramencionadas e informa todos os intervenientes dos 

procedimentos a adotar.  

 

 



  

Plano de Contingência para a COVID-19 | EPADRPL  
                                                                                                                                                         setembro de 2020 

 Página 19 de 30  

 

Contactos de baixo risco  

Os contactos classificados como tendo exposição de baixo risco ficam sujeitos aos procedimentos de:  

 Vigilância passiva, com monitorização de sintomatologia pelos encarregados de educação, se menores, 

ou pelo próprio, durante 14 dias desde a data da última exposição.  

  

7.3.2. MEDIDAS COLETIVAS A ADOTAR PELO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO  

A Autoridade de Saúde pode determinar, além das medidas individuais a adotar pelos contactos, outras 

medidas coletivas a aplicar pela Escola, em obediência do Princípio da Proporcionalidade:  

 Encerramento de uma ou mais turmas;  

 Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação ou ensino;  

 Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino*.  

*O encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino só deve ser ponderado em situações de 

elevado risco na Escola ou na comunidade. Esta medida apenas pode ser determinada pela Autoridade de 

Saúde Local, envolvendo na tomada de decisão as Autoridades de Saúde Regional e Nacional.    

Se considerar necessário, a Autoridade de Saúde Local pode recomendar outras medidas. 

 

8. GESTÃO DE SURTOS  

 

8.1. GESTÃO DE SURTOS   

Será considerado um surto em contexto escolar, qualquer agregado de 2 ou mais casos com infeção ativa e 

com ligação epidemiológica. Numa situação em que existam dois ou mais casos com origens diferentes, a 

atuação é análoga, pelo que doravante ambas se designam como “surtos”.  

Perante casos de COVID-19, na Escola podem verificar-se diferentes Cenários:  

A. “Surto” numa turma: casos numa turma ou turmas que funcionem em coorte (grupo organizado de 

pessoas que partilham caraterísticas, atividades e eventos comuns). Nas coortes, as cadeias de transmissão 

poderão ficar circunscritas a este grupo de contacto mais próximo;  

B. “Surto” em várias turmas sem ligação epidemiológica: casos que ocorrem em diferentes turmas no 

mesmo período temporal, mas sem ligação epidemiológica entre eles;  

C. “Surto” em várias turmas com ligação epidemiológica: casos que ocorrem em diferentes turmas, 

resultantes de transmissão secundária ou terciária dentro da comunidade escolar;  

D. “Surto” sem controlo de transmissão: elevado número de casos em diferentes grupos da comunidade 

escolar (alunos, pessoal docente e não docente) com transmissão não controlada.  
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Perante a existência de um “surto” num estabelecimento de educação ou ensino, será necessário uma 

rápida atuação e aplicação de medidas individuais e coletivas pela Autoridade de Saúde Local. As medidas a 

adotar irão depender de um conjunto de fatores considerados na avaliação de risco, realizada pela 

Autoridade de Saúde Local, tais como:  

 Distanciamento entre pessoas;   

 Disposição e organização das salas;   

 Organização das pessoas por coortes; 

 Organização estrutural da Escola, nomeadamente corredores e circuitos de circulação;   

 Ventilação dos espaços;   

 Período entre o início de sintomas e a identificação do caso suspeito;   

 Outros fatores. 

Como tal, é importante ressalvar que a avaliação de risco deve ser feita caso a caso, pela Autoridade de 

Saúde Local, e da mesma podem resultar diferentes medidas a implementar em cada estabelecimento de 

educação ou ensino.  

 

8.2. IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS  

Após a realização da investigação epidemiológica, a Autoridade de Saúde Local decidirá, de acordo com a 

avaliação de risco, quais as medidas de controlo a implementar, podendo determinar:   

 Isolamento de casos confirmados ou suspeitos;   

 Isolamento de casos confirmados ou suspeitos e isolamento profilático de contactos de alto risco;  

 Encerramento de uma ou mais turmas;   

 Encerramento de uma ou mais zonas da escola;   

 Encerramento de toda a Escola*.  

 O encerramento de toda a Escola só deve ser ponderado em situações de elevado risco no 

estabelecimento ou na comunidade. Esta medida apenas pode ser determinada pela Autoridade de 

Saúde Local, envolvendo na tomada de decisão as Autoridades de Saúde Regional e Nacional.    

No quadro 3 apresentam-se medidas a implementar mediante a magnitude da transmissão de SARS-CoV-2 na 

comunidade escolar. Contudo, a intervenção de Saúde Pública e respetivas medidas que são recomendadas 

devem decorrer de uma minuciosa avaliação caso a caso. Estas medidas deverão ser adequadas à realidade 

local e considerar, entre outros fatores, a situação epidemiológica em que o estabelecimento de educação 

ou ensino se insere, as condições do mesmo, assim como a existência de recursos necessários para controlo 

da transmissão. 
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CENÁRIOS MEDIDAS CUMULATIVAS A IMPLEMENTAR 

A A Autoridade de Saúde Local decidirá de acordo com a avaliação de risco quais as medidas de 

controlo a implementar, incluindo:  

• Isolamento dos casos;  

• Rastreio de contactos;  

• Isolamento profilático dos contactos de alto risco;  

• Realização de testes laboratoriais aos contactos de alto risco. 

 

B A Autoridade de Saúde Local estuda a relação entre os casos e serão avaliadas medidas adicionais 

em relação ao cenário A, incluindo:  

• Encerramento das turmas com casos confirmados, durante 14 dias desde a data de início de 

isolamento profilático de todos os contactos;  

• Encerramento de uma ou mais zonas da escola, durante 14 dias desde a data de início de 

isolamento profilático de todos os contactos. 

 

C A Autoridade de Saúde Local estuda a relação entre os casos e serão avaliadas medidas adicionais 

em relação ao cenário B, incluindo:  

• Alargamento das medidas de isolamento a contactos de baixo risco. 

 

D A Autoridade de Saúde Local, em articulação com as Autoridades de Saúde Regional e Nacional, 

pode considerar a necessidade de escalar as medidas, avaliando o encerramento temporário do 

estabelecimento de educação ou ensino. A sua reabertura deverá ocorrer quando a Autoridade de 

Saúde assim o determinar, com base no controlo da situação epidemiológica e quando esta não 

representar risco para a comunidade escolar. 

 

Quadro 1. Medidas a implementar em contexto de surto 

 

9. COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS PARCEIROS  

É fundamental envolver os parceiros da comunidade educativa para apoiar o estabelecimento de educação 

ou ensino a responder de forma célere e adequada e controlar a transmissão de SARS-CoV-2.  

A comunicação tem um papel fundamental. Deste modo, a partilha regular de pontos de situação, de 

medidas e recomendações a adotar em cada momento, são peças chave na estratégia de comunicação e 

promoção de literacia em saúde, que permitem não só tranquilizar e dar confiança face à incerteza, como 

também a adoção de comportamentos de proteção da saúde na comunidade escolar e nos parceiros.   

Pela sua importância estratégica, a articulação com os parceiros da comunidade educativa, deve ser 

promovida e potenciada. É fundamental garantir o cumprimento de todos os procedimentos, como 

estratégia de envolvimento em todo o processo e, sempre que possível, na tomada de decisão, através da 

participação de todos, desde o momento inicial na resposta a um surto.     
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1.º A Autoridade de Saúde Local procede à ativação da Equipa de Saúde Pública para apoiar nas fases de 

investigação epidemiológica, gestão de casos, comunicação e implementação das medidas de 

prevenção e controlo da transmissão de SARSCoV-2. Estas equipas são criadas pelos Agrupamentos de 

Centros de Saúde (ACeS) e lideradas pela Autoridade de Saúde em articulação com a Equipa de Saúde 

Escolar.   

2.º Perante um surto de COVID-19 ou um caso com grande transcendência social, a Autoridade de Saúde 

Local informa a Comissão Municipal de Proteção Civil, garantido assim a fácil articulação e colaboração 

institucional entre todos os organismos e serviços com responsabilidades, promovendo o acionamento 

dos planos de emergência pela Comissão Municipal de Proteção Civil, sempre que tal se justifique.   

3.º De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública 

comunica à Direção da Escola o risco e as medidas de proteção individuais e coletivas a adotar. 

4.º Após indicação da Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública, o Diretor informa todos os 

encarregados de educação e restante comunidade escolar da existência de um surto, das medidas que 

foram tomadas e das que deverão ser adotadas. Esta comunicação deve ser detalhada, preservando a 

confidencialidade e anonimato dos envolvidos. A comunicação com os encarregados de educação e 

restante comunidade escolar é realizada através do Anexo VII.    

5.º O Diretor assegura a disponibilização de recursos e equipamentos para garantir o cumprimento das 

medidas indicadas pela Autoridade de Saúde. Neste processo o papel das Autarquias é fundamental.  

 

O encerramento de parte ou da totalidade da Escola não implica necessariamente a interrupção do 

processo pedagógico ou de aprendizagem. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 
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ANEXO III 
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ANEXO IV 
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ANEXO V 

 

LISTA DE CONTACTOS ÚTEIS UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA  
_____________________________________________________________________________________ 

 

UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA  

Linha SNS 24 | 808 24 24 24   

Centro de Saúde de Ponte De Lima | 258 909 298 

Hospital Conde de Bertiandos, Ponte de Lima | 258 909 500 

_____________________________________________________________________________________  

 

AUTORIDADE DE SAÚDE LOCAL | DELEGADO DE SAÚDE  

Dr. Luís Moreno Delgado | 258 809 480 

_____________________________________________________________________________________ 

 

DIRETOR DA ESCOLA 

Amâncio Cerqueira | 961 448 919 

_____________________________________________________________________________________ 

 

PONTO FOCAL DO PLANO DE CONTINGÊNCIA / COORDENADOR DO PLANO 

Rute Alves | 917 058 418 

 

SUBSTITUTO DO PONTO FOCAL 

Eugénia Gonçalves | 967 136 145 

_____________________________________________________________________________________ 

 

ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE PONTE DE LIMA  

258 741 404 / 961 448 917 
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ANEXO VI 

 

FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID-19 

 

 

 

 
Fluxo 1: Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em menor de idade 
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Fluxo 2: Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em adultos 
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ANEXO VII 

MINUTA DIRIGIDA AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
 

[Contacto do Diretor do Agrupamento de escolas ou escola não agrupada] 

[Lugar e data de comunicação] 

 

Caro(a) Encarregado(a) de Educação, 

 

Informamos que foi confirmado um caso/surto de COVID-19 no nosso estabelecimento de educação/ensino 

que o seu educando frequenta. 

O SARS-CoV-2 é um vírus transmitido, essencialmente, pessoa para pessoa através de gotículas respiratórias 

de uma pessoa doente por COVID-19. Após esta exposição, os sintomas podem-se desenvolver até 14 dias 

desde o último contacto, sendo estes predominantemente de natureza respiratória, como tosse, dificuldade 

respiratória e febre (>38ºC). Também, podem coexistir outros sintomas, como odinofagia (dor de garganta) 

e dores musculares generalizadas, perda do paladar ou do olfato, diarreia, dor no peito e dor de cabeça, 

entre outros. A pessoa doente pode também não apresentar sinais ou sintomas. 

O nosso estabelecimento está, em articulação com a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública 

Local, a implementar as medidas de prevenção e controlo da transmissão de SARS-CoV-2. 

Recomenda-se a todos os elementos da comunidade escolar, que se mantenham atentos ao surgimento de 

sintomas compatíveis com COVID-19. Se alguém da comunidade escolar ou do seu ambiente próximo 

desenvolver sintomas sugestivos de COVID-19 deve permanecer em casa e contactar os serviços de saúde 

por telefone (SNS 24 - 808 24 24 24) ou outras linhas específicas criadas para o efeito. 

Queremos assegurar que a comunicação será mantida de forma fluída, não havendo de momento 

necessidade de adotar outros cuidados adicionais além da referida monitorização de sintomas. 

 

Para mais informações, pode consultar o site da DGS da COVID-19 (www.covid19.min-saude.pt). 

Com os melhores cumprimentos, 

 

[Assinatura do Diretor da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima] 

 


