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INTRODUC ̧ÃO  

O presente documento dá a divulgar os pontos essenciais do Plano de Contingência da ESCOLA SEUNDÁRIA DE 

AMORA para a Doença por Coronavírus (COVID-19), e fornece informação aos alunos, docentes, técnicos e 

assistentes sobre:  

 Esta nova doença;  

 Medidas de prevenção e controlo desta infeção;  

 Procedimentos e medidas a adotar perante a identificação de casos suspeitos e/ou confirmados.  

O Plano de Contingência da Escola Secundária de Amora (doravante ESA) foi desenvolvido com base nas 

orientações da Direcção-Geral da Saúde (DGS) e na melhor evidência científica disponível até ao 

momento, estando apensados diversos Anexos no final do documento.  

Os alunos, docentes, técnicos e assistentes da ESA serão informados sobre a doença por coronavírus 

(COVID-19) e sobre as formas de evitar a transmissão, através dos meios mais adequados: circulares 

informativas por correio eletrónico; site da ESA (www.esec-amora.pt); afixação de cartazes nos espaços 

comuns, etc.  

De igual modo, a informação sobre as recomendações e procedimentos estabelecidos no Plano de 

Contingência da ESA para a Doença por Coronavírus (COVID-19) está a ser amplamente divulgada, através 

dos meios mais adequados por toda a comunidade escolar da ESA.  

A ESA está comprometida com a proteção da saúde e a segurança de todos tendo também um papel 

importante a desempenhar na limitação do impacto negativo deste surto na comunidade.   
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1. A DOENC ̧A POR CORONAVÍRUS (COVID-19)  

 

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. 

 

2. A TRANSMISSÃO DO COVID-19  

Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de: 

 Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa infetada tosse, 

espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas. 

 Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARS-CoV-2 e, em 

seguida, com a boca, nariz ou olhos. 

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

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. 

 3. PREVENIR A TRANSMISSÃO DO COVID-19  

Existem princípios gerais que qualquer pessoa pode seguir para prevenir a transmissão dos vírus respiratórios: 

 Promover/manter distanciamento social; 

 Lavar as mãos com frequência – com sabão e água (durante 20 segundos); 

 Esfregar as mãos com gel alcoólico se não for possível lavar as mãos; 

 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos; 

 Limpar e desinfetar frequentemente objetos e superfícies de utilização comum;  

 Tossir e espirrar para a prega do cotovelo, ou para um lenço de papel que deverá ser deitado fora. Não 

se deve tossir nem espirrar para o ar ou para as mãos; 

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

 As pessoas que sintam tosse, febre ou dificuldade respiratória devem permanecer em casa e não se 

deslocar para o seu local de trabalho, escolas dos filhos ou estabelecimentos públicos;  

 Se tiver sintomas ou dúvidas contactar a Linha SNS24: 808 24 24 24;  

 Consultar regularmente informação em www.dgs.pt; 
 Utilização de máscaras de proteção obrigatória para todos (exeções: Para alimentação, devido à sua 

impraticabilidade; Durante a prática de atividade física em que ocorre esforço físico; Atestado Médico de 

Incapacidade Multiusos ou declaração médica que ateste condição clínica incapacitante para a sua 

utilização); 

 Ainda não há́ vacina contra o COVID-19, pelo que a melhor maneira de prevenir a infeção é evitar a 

exposição ao vírus.  

 

4. MEDIDAS A ADOTAR  

http://www.dgs.pt/
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Desinfeção das mãos com uma SABA feita à entrada da escola, sendo que no início de cada turno esta será feita 

à entrada dos blocos. Deverá ainda ser feita por iniciativa própria, ou sempre que solicitada pelos professores ou 

outros funcionários da ESA;  

 É obrigatório o uso de máscara na escola (dentro e fora da sala de aula Em todos espaços dos 

estabelecimentos de educação ou ensino, em todos os momentos e em cumprimento da legislação em 

vigor, devem utilizar máscara: 

 Pessoal docente; 

 Pessoal não docente; 

 Alunos a partir do 2.º ciclo do ensino básico; 

 Encarregados de educação; 

 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.); 

 Criação de área reservada à divulgação de informação atualizada sobre o COVID-19 nomeadamente 

circulares informativas por correio eletrónico, site da ESA (www.esec-amora.pt ), afixação de 

cartazes nos espaços comuns, etc.; 

Normas de utilização e circulação: 

 A circulação na ESA deverá ocorrer de acordo com o Plano de Circulação em anexo; 

 Biblioteca: funcionará de porta aberta, o espaço informal deixará de existir uma vez que serão definidos 

sentidos de circulação no espaço e a base de dados será atualizada com o material disponível para 

requisição. A biblioteca escolar tem sete computadores disponíveis dispostos a mais de um metro de 

distanciamento entre si; as mesas de trabalho comportam vinte utilizadores com um distanciamento de 

dois metros entre os mesmos; tem uma lotação máxima de 30 pessoas. Poderá ser dada aula na Biblioteca 

Escolar desde que seja respeitada a lotação máxima (professor + professora bibliotecária + assistente 

operacional + vinte e sete alunos); só o professor poderá circular pelo espaço, podendo estar sete alunos 

a pesquisar no computador, revezando-se, enquanto os outros estarão espalhados pelas mesas de 

trabalho. A requisição de dicionários e calculadoras terá de ser feita com uma antecedência de quarenta 

e oito horas a qual deverá ser enviada por mail para a biblioteca O levantamento e a entrega dos materiais 

só pode ser feita por um professor. Todos os materiais requisitados terão de entrar em quarentena 

(restante regulamento em anexo); 

 Dentro do Bar só poderão permanecer, para além do funcionário e de quem está a ser atendido 2 pessoas, 

devendo as restantes aguardar a sua vez e circular de acordo com o assinalado. O consumo deverá ser 

feito nos espaços exteriores da escola (sempre que possível) ou nas mesas colocadas para o efeito no 

espaço polivalente; 

 Na sala de convívio “polivalente” os alunos só estarão autorizados a frequentar o Polivalente para utilização 

dos serviços existentes no Pavilhão A ou em situações meteorológicas adversas. Os professores acedem 

aos serviços de secretaria, reprografia, bar e refeitório far-se-ão só quando estritamente necessário 

e   apenas pela entrada principal (PBX) do pavilhão A; 

 No Refeitório a lotação máxima é de 25 lugares não sendo permitidos acompanhantes, o 

horário/modalidade de utilização é feito de acordo com o Anexo 3 e devem ser respeitados os circuitos 

de circulação; 

 Nas sala de DT, sala de professores e sala de trabalho deverão as portas e janelas estar, sempre que 

possível, abertas e mantidas as regras de distanciamento, etiqueta respiratória e a utilização de máscara 

 Continua a ser obrigatória a apresentação do cartão da escola à entrada; 

 Deve-se chegar à escola com antecedência de modo a permitir a higienização das mãos; 

 Depois de entrar na escola deve ser percorrido o caminho mais curto até ao local onde decorrerá a aula; 

 Nas breves pausas entre aulas deve permanecer-se nas áreas indicadas no plano de circulação junto ao 

pavilhão em que decorre a aula, mantendo sempre a distância de segurança e evitando contactar com 

colegas de outras turmas; 

http://www.esec-amora.pt/
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 O percurso de saída dos pavilhões deverá ser o indicado no plano de circulação; 

 Após o fim da última aula os alunos deverão dirigir-se à saída da escola sem demoras; 

 A saída da escola no fim de turno será efetuada pelo portão próximo ao pavilhão B; 

 Considerando o modo, de acordo com as recomendações, como os horários estão feitos, sem intervalos 

apenas com breves minutos para trocas de disciplina/sala deverão os professores e alunos considerar a 

hipótese de trazerem de casa algo para comer e beber (nas atuais circunstâncias beber água da torneira 

não é opção).  

  

5. MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

Para minimizar o risco de infeção por SARS-CoV-2, é fundamental adotar medidas de prevenção e controlo da 

transmissão da COVID-19. 

 Neste sentido, destacam-se as seguintes medidas: 

 Distanciamento entre pessoas; 

 Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos e etiqueta respiratória; 

 Utilização de equipamentos de proteção individual (por exemplo máscaras); 

 Higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos espaços; 

 Automonitorização de sintomas, não se deslocando para a escola pessoas com sintomas sugestivos de 

COVID-19; 

 Um aluno com teste laboratorial (rRT-PCR) positivo para COVID-19, deve permanecer em isolamento, 

seguindo as indicações da Autoridade de Saúde, até cumprir com os critérios de cura. Esta pessoa é 

acompanhada clinicamente por um médico de família, utilizado a plataforma Trace COVID-19. Deve 

permanecer em casa e estar contactável para o acompanhamento clínico e para a realização da 

investigação epidemiológica pela Autoridade de Saúde (de acordo com o aplicável da Orientação 010/2020 

da DGS). Este só poderá retomar as atividades letivas após cumprir os critérios de cura e ter indicação 

da Autoridade de Saúde. 

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

um papel crucial no combate à COVID-19. 

 

6. ÁREA DE ISOLAMENTO  

A colocação de qualquer aluno, docente, técnico ou assistente numa “Área de Isolamento” visa impedir que outros 

elementos possam ser expostos e infetados. Esta medida tem como principal objetivo evitar a propagação desta 

doença transmissível na ESA e na comunidade.  

A “Área de Isolamento”, de acordo com as normas da DGS, deve ter ventilação natural, ou sistema de ventilação 

mecânica, e possuir revestimentos lisos e laváveis (ex. não deve possuir tapetes, alcatifa ou cortinados).  

Esta área deverá estar equipada com:  

 Telefone;  

 Cadeira ou marquesa (para descanso e conforto), enquanto aguarda a validação de caso e o eventual 

transporte pelo INEM;  

 Kit com água e alguns alimentos não perecíveis;  

 Contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico); solução antisséptica de base 

alcoólica - SABA (disponível no interior e à entrada desta área);  

 Toalhetes de papel;  

 Máscara(s) cirúrgica(s);  

 Luvas descartáveis;  

 Termómetro.  
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Nesta área, ou próxima desta, deve existir uma instalação sanitária devidamente equipada, nomeadamente com 

doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do Caso Suspeito.  

Na deslocação, sempre que possível devem ser evitados os locais de maior aglomeração de pessoas nas 

instalações e mantida a distância de segurança.  

Em consonância com características acima descritas, ficou definida como “Áreas de Isolamento ESA” as salas 

A1.14, A1.13, A1.18, A1.19 por esta ordem. 

 

7. COMO ATUAR PERANTE UM CASO SUSPEITO?  

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

 

 

1) Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa presente no estabelecimento de 

educação ou ensino, são imediatamente ativados todos os procedimentos constantes no seu Plano de 

Contingência e é contactado o ponto focal designado previamente pela Direção do estabelecimento de 

educação ou ensino (Anexo 1). Ao identificar-se um aluno com temperatural corporal ≥ 38ºC devem 

seguir-se estes procedimentos. 

2)  O caso suspeito de COVID-19 quando se trate de um menor, é acompanhado por um adulto, para a área 

de isolamento, através de circuitos próprios, definidos previamente no Plano de Contingência, que 

deverão estar visualmente assinalados. Sempre que se trate de um adulto, dirige-se sozinho para a área 
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de isolamento. Na área de isolamento deve constar o fluxo de atuação perante um caso suspeito de 

COVID-19 em contexto escolar (Anexo 3).  

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

outras linhas criadas para o efeito e segue as indicações que lhe forem dadas. O diretor ou o ponto focal 

do estabelecimento de educação ou ensino 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 “F_luxograma 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:  

 Autocuidado: isolamento em casa;  

 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 do estabelecimento de educação ou 

ensino.  

5) 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 do estabelecimento de educação ou ensino. 

 

 8. PROCEDIMENTOS NUM 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: 
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1) Perante a comunicação ao estabelecimento de educação ou ensino, 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 designado 

previamente pela Direção do estabelecimento de educação ou ensino (Anexo 1). 

2) A Direção do estabelecimento de educação ou ensino ou o ponto focal contacta de imediato a Autoridade 

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

 

 

9.PROCEDIMENTOS NUM CASO CONFIRMADO PARA COVID-19  

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. 

 

10. ATUAÇÃO PERANTE UM SURTO   
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1) 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 SARS-CoV-2. Estas equipas devem ser criadas pelos Agrupamento de 

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

Escolar. 

2) 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) De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública 

comunica à Direção do estabelecimento de educação ou ensino o risco e as medidas de proteção 

individuais e coletivas a adotar (Capítulo 5.2). 

4) Após indicação da Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública, a Direção do estabelecimento 

de educação ou ensino 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 pode ser realizada 

utilizando o Anexo 4. 

 

5) A Direção do estabelecimento de educação ou ensino 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 do estabelecimento de educação ou ensino não implica necessariamente 

a interrupção do processo pedagógico ou de aprendizagem. 
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FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID-19 
 
ANEXO 1 
Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em menor de idade 
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ANEXO 2 

 
Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em adultos 
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ANEXO 3 

Mapa de Utilização do Refeitório 
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7º A PLNM PLNM  Português  Português EMRC PLNM PLNM  Português

7º B

7º C

8º A

8º B

8º C

8º D PLNM PLNM  Português  Português EMRC PLNM PLNM  Português

9º A

9º B

9º C

9º D PLNM PLNM  Português  Português EMRC PLNM PLNM  Português

10º A 

10º B 

10º C

 10º D1

 10º D2 

10º E

10º F

10º G

10º H

10º I

1TAE

1TAS

1TC

1TG

1TGPSI

1TT

11º A

11º B 

11º C 

11º D1

11º D2

11º E

11º F

11º G

12º A 

12º B

12º C

12º D1

12º D1

12º E

12º F

12º G

12º H

2TAI   

2TAS   

2TC

2TG

2TGPSI   

2TT    

3TAI  

3TAS    

3TC   

3TG   

3TGPSI  

3TT    

Autorizado Não Autorizado Não disponível 

sexta-feira

12h35m-13h25m 13h35m-14h25m

quarta-feira

12h35m-13h25m 13h35m-14h25m

quinta-feira

12h35m-13h25m 13h35m-14h25m

segunda-feira

12h35m-13h25m 13h35m-14h25m

terça-feira

12h35m-13h25m 13h35m-14h25m
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ANEXO 4 

Minuta Dirigida aos  EE 

 
Contacto do Diretor  
Amora __/__/____ 
 
 
 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 olfacto, 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 especificas 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, 
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