
 
DOCUMENTO APROVADO EM C.P. (06 DE MARÇO DE 2020)- V2  

 

Agrupamento de Escolas do Restelo  

___________________________________________________ 

PLANO DE CONTINGÊNCIA AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO RESTELO 
(Despacho Nº2836-A) 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. O que é o Corona Vírus – Covid-19? 

É uma Infeção respiratória aguda que pode requerer ou não hospitalização. Pode causar infeções 
normalmente associadas ao sistema respiratório podendo ser semelhantes a uma gripe ou evoluir para uma 
doença mais grave, como pneumonia. 
 
 

2. Quais os principais sintomas? 

Febre e/ou tosse e/ou dificuldade respiratória. 
 
 

3. Como se transmite, qual o tempo de incubação e formas de manifestação. 

 

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).  
 

 A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e 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. O 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), pode conduzir à transmissão da 
infeção. Até à data não existe vacina ou tratamento específico para esta infeção 

 
 

2.1. Quais os efeitos que a infeção de alunos, docentes, trabalhadores não docentes e visitantes 

pode causar na escola? 

Em função da deteção/confirmação de casos infetados será acionado o plano de contingência na(s) escola(s) 
escola(s) do agrupamento. 
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2. 2. O que se deve preparar para fazer face a um possível caso de infeção? 

PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS 

Visitas de Estudo e outras atividades que impliquem o aumento do risco de contágio 

- Suspensão de todas as saídas para o exterior dos alunos das escolas do agrupamento, 

nomeadamente, visitas de estudo, participação nas atividades na piscina, no desporto escolar e 

outras; 

- Suspensão de todas as atividades que impliquem a entrada nas escolas do agrupamento de 

elementos do exterior que pressuponha concentração de pessoas (torneios desportivos, palestras, 

etc). 

Medidas de prevenção diária 

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

• Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de banho e sempre que as 

mãos estejam sujas; 

• Usar as soluções antissépticas disponíveis junto dos funcionários; 

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

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

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

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

respiratórias. 

• Adotar uma “conduta social” (ex. alterar a frequência e/ou a forma de contacto - evitar o aperto de mão, 
reduzir as reuniões presenciais, os postos de trabalho partilhados, etc.); 
• Reforçar a limpeza das áreas comuns e dos objetos de utilização coletiva (portas, maçanetas, telefones, 

computadores, teclados, WC) 

• Disponibilizar os produtos de higiene e limpeza recomendados (luvas, máscaras, desinfetantes, produtos 

de limpeza descartáveis) 

 

Deslocações ao estrangeiro 

Todas as visitas de estudo ao estrangeiro, para países ou zonas em que a propagação do vírus se mostra 

mais ativa, são suspensas e recalendarizadas. 

Os docentes, alunos e demais acompanhantes que tenham regressado ou que tenham estado em contacto 

direto com quem tenha regressado de país de risco, identificados pela DGS, devem, nos 14 dias 

subsequentes, monitorizar o seu estado de saúde, medindo a temperatura corporal duas vezes ao dia, 

registando os valores e estar atentos a tosse ou a dificuldades respiratórias. Devem ainda evitar 

cumprimentos sociais com contacto físico. 

Quaisquer alterações ao estado de saúde devem ser comunicadas à linha SNS 24 (808 24 24 24) que 

analisará o risco em concreto e dará as devidas recomendações /orientações. 
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Criação de  salas de isolamento 

 

A finalidade destas salas de “isolamento” é impedir a exposição dos elementos da comunidade escolar caso 

se detetem casos suspeitos, tendo como principal objetivo evitar a propagação da doença. As salas 

encontram-se devidamente apetrechadas com os equipamentos/produtos definidos pela orientação 

06/2020. 

Localização Escola Sec. Restelo – Sala “da coordenadora técnica”, entre secretaria e sala da EE; 

  Escola EB 2,3 PV – Enfermaria; 
Escola EB Prof Manuel Sérgio – Sala de aula nº 3 - 1ºPiso/Bloco A; 

    Escola EB Moinhos do Restelo – WC de Alunos com mobilidade condicionada (R/C); 
Escola EB Bairro do Restelo – Sala de Recursos; 
Escola EB de Caselas – Enfermaria; 
Jardim de Infância de Belém – Sala Multimédia. 

  
 

4. O que fazer numa situação em que existe um aluno, docente, trabalhador não docente ou 

visitante suspeitos de infeção? 

 

Considera-se caso suspeito quem apresente sintomas de infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou 
dificuldade respiratória), associados a critérios epidemiológicos (história de viagem para áreas com 
transmissão comunitária ativa nos 14 dias antes, contacto com caso confirmado ou provável de infeção por 
SARS-CoV-2/COVID-19, nos 14 dias antes, profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa 
instituição de saúde onde são tratados doentes com COVID-19). 
 
 

4.1. Quais os procedimentos específicos a adotar diante de um caso suspeito? 
 
Caso se encontre em casa, não deve dirigir-se à Escola sem ter contactado previamente o SNS. Deverá 
cumprir os procedimentos recomendados pelos serviços de saúde e informar a Direção do Agrupamento da 
ocorrência.  
 
Caso se encontre na Escola: 
Os alunos devem dirigir-se ao funcionário do seu pavilhão (ou a qualquer funcionário ou professor) que os 
acompanhará à sala de isolamento. O mesmo percurso se aplica aos docentes e trabalhadores não docentes. 
O acompanhante deve reportar, de imediato, a ocorrência à direção. 
 
Na sala de isolamento, será assegurado o acompanhamento do possível caso de infeção por SARS-CoV-
2/COVID-19, procurando manter-se a distância de segurança (superior a 1 metro).  
Na área de isolamento, o “caso suspeito”, deve colocar uma máscara cirúrgica bem ajustada de modo a 
permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais da face. Em homens com barba, poderá ser feita 
uma adaptação a esta medida - máscara cirúrgica complementada com um lenço de papel). Sempre que a 
máscara estiver húmida, deve ser substituída. 
 
O acompanhante também deve colocar uma máscara cirúrgica e luvas descartáveis, para além do 
cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção (PBCI) quanto à higiene das mãos, após 
contacto com o caso suspeito. 
 
 O “doente” contacta o SNS 24. Caso se trate de um aluno contactar-se-á, além do SNS 24 (808 24 24 24), o 
respetivo EE.  
O SNS definirá os procedimentos adequados à situação clínica descrita. 
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Na situação de Caso suspeito validado pelo SNS:  

− O doente deverá permanecer na área de “isolamento” (com máscara cirúrgica, desde que a sua condição 

clínica o permita), até à chegada da equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), ativada pela 

DGS, que assegura o transporte para o Hospital de referência, onde serão colhidas as amostras biológicas 

para testes laboratoriais;  

− O acesso dos outros elementos da comunidade escolar à área de “isolamento” fica interditado (exceto aos 

trabalhadores designados para prestar assistência);  

 

 
Definição de responsabilidades;  
 

 Todos os elementos da comunidade escolar são responsáveis pela implementação do plano de 

contingência, nomeadamente no que respeita à divulgação e execução das medidas preventivas; 

 Aos adultos, docentes e funcionários, compete alertar, esclarecer e acompanhar os alunos que se 

encontram à sua guarda. Destaca-se o papel do DT/titular de turma, como veículo de transmissão de 

informação; 

 

 À Direção compete: 

Garantir e supervisionar a implementação do plano de contingência; 

Divulgar informação a toda a comunidade educativa;  

Informar e dar formação a todos os funcionários do agrupamento; 

Identificar os profissionais de saúde e seus contactos;  
Adquirir e disponibilizar equipamentos e produtos;  

Assegurar procedimentos de limpeza e desinfeção; 

Proceder em conformidade com as orientações das entidades competentes (DGS, SNS e tutela) 

 

− Todos os trabalhadores devem reportar à direção, uma situação de doença enquadrada como Trabalhador 
com sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso possível de COVID-19;  

 

 

Contactos úteis: 

- SNS 24 (808 24 24 24) 

- Centro de Saúde de Alcântara -  21 363 0130 

 

 

 

 

 

tel:213630130

