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1. ENQUADRAMENTO 

 

O empregador é responsável por organizar os Serviços de Saúde e Segurança do Trabalho. É obrigação 

do empregador assegurar aos seus trabalhadores condições de segurança e de saúde, de forma continuada 

e permanente, tendo em conta os princípios gerais de prevenção (art. 15.º do RJPSST). De acordo com o 

Despacho n.º 2836-A/2020 de 2 de março, os empregadores públicos devem elaborar 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). O Plano de Contingência da Escola Secundária de 

Fafe define um conjunto de orientações que permite a preparação e adequação da resposta desta escola 

do Agrupamento, centrando-se nas questões operacionais a acautelar, de forma a proteger a saúde dos 

alunos, docentes, trabalhadores não docentes e visitantes, assegurando a continuidade da atividade. 

 

1.1. A COVID-19 

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o SARS-Cov-2. A 

COVID-19 é uma doença causada pela infeção do SARS-Cov-2 e manifesta-se predominantemente por 

sintomas respiratórios, como tosse, dificuldade respiratória e febre, podendo também existir outros 

sintomas como dor de garganta, dores musculares, perda transitória do paladar ou do olfato, diarreia, dor 

no peito, dor de cabeça e outros. A pessoa infetada pode não apresentar sinais ou sintomas.   

 

1.2. Definição de caso suspeito e sintomas 

 Critérios Clínicos:  

 Infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória), sintomas 

semelhantes a uma gripe ou, mais grave, a uma pneumonia com febre, tosse, falta de ar 

(dificuldade respiratória) e cansaço. 

 Critérios Epidemiológicos:  

 História de viagem para áreas com transmissão comunitária ativa nos 14 dias antes do início 

de sintomas; 

 Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por SARS-CoV-2/COVID-19, nos 14 

dias antes do início dos sintomas;  

 Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa instituição de saúde onde são 

tratados doentes com COVID-19. 

1.3. Transmissão da infeção 

Considera-se que o SARS-Cov-2 pode transmitir-se através de: 

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

ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas próximas. 
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 Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARS-Cov-2 

e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos. 

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

 

1.4. Período de incubação  

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 1 a 14 dias, segundo as 

últimas informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. A transmissão de SARS-Cov-2 pode ocorrer 

cerca de 2 dias antes da manifestação de sintomas. Como medida de precaução, a vigilância ativa dos 

contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado. 

 

2. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

A COVID-19 foi considerada uma Pandemia a 11 de março de 2020 pela OMS. Em Portugal, as medidas 

de Saúde Pública têm sido implementadas de acordo com as várias fases de preparação e resposta a 

situações epidémicas, por forma a diminuir progressivamente a transmissão do vírus, prestar os cuidados 

de saúde adequados a todos os doentes e proteger a Saúde Pública. 

Atendendo à incerteza quanto à evolução da pandemia da COVID-19, foi aprovado um conjunto de 

orientações excecionais de organização e funcionamento dos estabelecimentos de ensino, no ano letivo 

2020/2021, que garantam a retoma das atividades educativas e formativas, letivas e não letivas, em 

condições de segurança para toda a comunidade educativa. Nesse sentido, há que definir uma estratégia, 

dando prioridade à prevenção da doença e à minimização do risco de transmissão do novo coronavírus, 

através da adoção de um conjunto de medidas preventivas, bom como da criação de mecanismos e 

procedimentos que permitam a deteção precoce de eventuais casos suspeitos e rápida e adequada gestão 

dos mesmos. 

Assim, o Agrupamento elaborou planos de organização em três regimes: Presencial, Misto e Não 

Presencial, onde constam todos os procedimentos relativos para o funcionamento das atividades letivas 

nos três regimes possíveis. 

Contudo, os procedimentos preventivos diários deverão ser cumpridos, escrupulosamente, por todos os 

membros da comunidade escolar e pelos visitantes. 
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2.1. Procedimentos preventivos 

2.1.1.  Os alunos e o pessoal docente e não docente com sinais ou sintomas 

sugestivos de COVID-19 não devem apresentar-se na escola. Devem contactar a 

Linha SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente 

para o efeito e proceder de acordo com as indicações fornecidas pelos 

profissionais de saúde. 

 

2.1.2. Diários 

 Manter o distanciamento social, dentro e fora do edifício escolar; 

 Usar obrigatoriamente máscara dentro do espaço escolar, quer se trate de alunos, 

docentes, assistentes, encarregados de educação, fornecedores e outros elementos 

externos; 

 Será fornecido um Kit de 3 máscaras comunitárias (até 25 utilizações cada) a cada 

aluno(a) e ao pessoal docente e não docente, por cada período letivo. 

 Cada aluno, docente ou assistente deverá trazer uma daquelas máscaras colocada 

e uma outra para substituição após 4 horas de utilização. 

 Caso algum(a) aluno(a), professor(a) ou assistente não seja portador(a) de máscara 

própria, a escola fornecerá, excecionalmente, 2 máscaras cirúrgicas que terão de 

ser pagas, debitando o valor no cartão magnético. 

 Higienizar as mãos à entrada de cada bloco (A, B, C, Central e Ginásio); 

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

20 segundos, secando-as de seguida. 

 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 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. 

 

2.3. Controlo de visitantes 

 Pessoas externas  ao  processo  educativo  (p.  ex.  fornecedores)  só  devem  entrar  no 

recinto escolar quando tal for imprescindível e, sempre, de forma segura, utilizando máscara  

e  evitando  contacto  com  os alunos  e  pessoal  docente  e  não docente. 
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 O assistente operacional destacado para a portaria, deve efetuar o registo, dia e hora da 

presença do visitante, particularizando o local onde se dirigiu e o tempo que permaneceu 

(Anexo 1); 

                 2.3.1. Atendimento aos encarregados de educação 

 O contacto dos diretores de turma com os encarregados de educação far-se-á, 

preferencialmente por via digital, podendo ainda ser realizada via telefónica, ou postal. 

 O atendimento ao encarregado de educação poderá ser feito presencial e individualmente, 

na hora definida para o efeito, por marcação prévia e respeitando a ordem de chegada. 

 No PBX e nos Serviços Administrativos são utilizadas barreiras físicas no atendimento 

presencial. 

 

2.4. Higiene e limpeza dos espaços materiais e equipamentos 

 O Plano de Higienização da escola foi elaborado, tendo por referência a Informação da 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, com a orientação da DGS e a colaboração 

das Forças Armadas, sobre “Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar, no 

contexto da pandemia COVID-19”, encontrando-se publicitado na página do 

Agrupamento e afixado no placard junto ao PBX. 

 

               2.5. Circuitos de circulação e espaços escolares 

 A circulação em todos os espaços interiores e exteriores deverá ser realizada sempre pela 

direita e mantendo o distanciamento social. Excetua-se a entrada para os serviços no 

Bloco Central. O sentido de circulação encontra-se sinalizado no chão.  

 O acesso ao Bloco Central/polivalente está interdito, exceto para aceder, de forma 

condicionada, ao(s): 

o serviços administrativos (secretaria); 

o reprografia/papelaria; 

o bufete; 

o biblioteca; 

o refeitório; 

o PBX; 

 Acesso ao Bloco A:  

o Entrar pela Portaria, seguir o percurso definido e assinalado até ao Bloco A. 

o Os alunos que tenham aulas no Bloco A apenas poderão utilizar o espaço exterior 

anexo ao próprio bloco. 
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 Acesso ao Bloca B: 

o Entrar pela Portaria, seguir o percurso definido e assinalado até ao Bloco B. 

o Os alunos que tenham aulas no Bloco B apenas poderão utilizar o espaço exterior 

anexo ao próprio bloco. 

 Acesso ao Bloco C: 

o Entrar pela Portaria, seguir o percurso definido e assinalado até ao Bloco C. 

o Os alunos que tenham aulas no Bloco C apenas poderão utilizar o espaço exterior 

anexo ao próprio bloco. 

 Cada turma terá sempre a mesma sala atribuída e cada aluno terá sempre a mesma 

cadeira e a mesma mesa, que se encontram numeradas. Excetuam-se apenas algumas 

aulas em salas específicas. 

 A orientação/localização das mesas e das cadeiras não pode ser alterada, salvo em 

situações excecionais por sinalização do DT e autorizadas pela Diretora. 

 As salas devem, sempre que possível, ter as janelas e portas abertas para arejar, desde 

que as condições atmosféricas o permitirem. 

 Não partilhar material escolar. 

 Os alunos deverão sentar-se nos lugares que lhe serão atribuídos, não devendo, em 

caso algum, sair ou alterar o seu lugar.  

 As salas e os laboratórios serão limpas/os e higienizadas/os no final das atividades letivas 

de cada uma das turmas. 

 

            2.5.1. Salas de aula e espaços específicos 

 Pavilhões para aulas de Educação Física e Desporto Escolar: 

o Os alunos deverão respeitar os circuitos de acesso às instalações; 

o É obrigatório o uso de máscara por parte de todos os utilizadores (alunos, 

docentes, assistentes operacionais, outros) à saída e à entrada das instalações; 

o Dentro do balneário é obrigatório o uso de máscara exceto durante o momento do 

banho;  

o O aluno é obrigado a entrar no espaço de aula com máscara; 

o Ao aluno é dispensado o uso de máscara durante a realização efetiva do exercício, 

no entanto, caso o pretenda poderá usá-la; 

o No dia da aula de EF os alunos devem evitar trazer objetos de valor, contudo caso 

necessitem, deverão trazer cada um o seu saco de plástico transparente, onde 

colocarão os valores, para que sejam guardados no cacifo do professor. 
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o Ao professor, durante a lecionação das sessões de exercício é dispensado do uso 

de máscara, mas caso o pretenda poderá usá-la; 

o À entrada e saída das instalações os alunos deverão obrigatoriamente proceder à 

lavagem/higienização das mãos; 

o As turmas deverão respeitar o espaço que lhes está destinado e devidamente 

identificado no balneário; 

o As turmas que estão no ginásio terminarão a aula com um desfasamento entre si 

de 5 minutos.  

o A utilização dos balneários será, preferencialmente, para mudar de roupa no início 

e no final da aula (podendo os alunos vir já equipados de casa trocando apenas de 

sapatilhas); 

o Ao aluno é obrigatória a troca de calçado para a realização prática da aula; 

o Não é permitido o banho às turmas/alunos cuja aula de Educação Física seja a 

última do seu semanário horário, nesse dia; 

o Os alunos que utilizem os chuveiros deverão manter o devido distanciamento 

(mantendo um chuveiro de intervalo), podendo apenas estar 1 por chuveiro (no 

máximo de 6 alunos na zona dos banhos); 

o Após utilização dos balneários proceder-se-á à higienização do espaço; 

o Os alunos deverão proceder à higienização dos materiais utilizados, seguindo as 

indicações e supervisão do professor, sempre que houver troca de materiais 

durante o período da aula e no seu término; 

o Os alunos deverão trazer uma toalha para utilizar na prática de exercícios 

realizados no chão / colchões. 

o O aluno deve trazer a sua garrafa de água para, se pretender, poder beber durante 

a aula. Nenhum aluno deverá partilhar a sua garrafa de água com outro. 

o Sempre que houver ausência inesperada do professor, aos alunos será dada a 

indicação para se dirigirem para a sala da turma onde estarão acompanhados por 

outro docente. 

 

 Laboratórios de Biologia, Geologia, Física, Química 

o Os alunos deverão manter o distanciamento social durante toda a aula e não 

poderão partilhar materiais ou equipamentos. 

o Cada turno terá sempre o mesmo laboratório atribuído e cada aluno deve ocupar 

um lugar marcado. Um turno ficará num laboratório de Biologia ou Geologia e o 

outro turno num laboratório de Química ou Física. Excecionalmente, devido à 
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impossibilidade de transporte de materiais e equipamentos, podem os turnos 

trocar de laboratório em semanas diferentes. 

o Os docentes, podendo solicitar colaboração dos alunos, deverão proceder à 

higienização dos materiais de laboratório que utilizaram. Caso não seja possível 

proceder à higienização do material, devido às suas características, deve o docente 

informar da data da sua utilização. 

 

 Laboratórios de Informática 

o Cada sala tem disponível material de higienização/limpeza. 

o Cada aluno terá acesso a um computador e em caso algum poderá partilhar o 

equipamento.  

o Logo que o equipamento seja higienizado (rato e teclado), poderá ser utilizado por 

outro aluno. 

o Evitar a circulação de pendrives, discos externos e outros dispositivos similares de 

armazenamento de ficheiros, entre alunos. 

o Não usar headphones pessoais e outros dispositivos idênticos, ligados aos 

computadores de uso coletivo. 

 

 Educação Visual 

o Disciplina a ser lecionada na sala da própria turma. 

 

 Educação Tecnológica 

o Disciplina a ser lecionada na sala da própria turma. 

 

 Sala de apoio a alunos com Adaptações Curriculares Significativas 

o Os alunos procederão à higienização das mãos à entrada da sala. 

o Excecionalmente, os alunos terão de ser acompanhados aos locais onde decorram 

as atividades letivas, por um assistente operacional, utilizando os percursos 

sinalizados. 

o Os alunos guardarão o material individual permitido, em caixas passiveis de 

higienizar e identificadas que não poderão partilhar; 

o Os materiais autorizados e necessários às atividades letivas serão higienizados 

após a sua utilização e guardados em caixa fechada. 
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 Biblioteca Escolar (BE)  

o O período de funcionamento do espaço da BE será entre as 09:00h e as 17:00. 

o Os serviços da BE estão limitados e condicionados, estando apenas disponíveis o 

empréstimo para a sala de aula e domiciliário, o estudo individual e a utilização 

de alguns computadores. 

o Não serão permitidos trabalhos de grupo, estudo coletivo, acesso livre ao fundo 

documental ou a partilha entre utilizadores de equipamentos e de documentos 

durante a permanência na BE. 

o A entrada na biblioteca será feita pela porta exterior e a saída pela porta voltada 

para o bufete. 

o O material requisitado para a sala de aula deve ser devolvido pelo requisitante no 

fim do seu turno de aulas. O empréstimo domiciliário deve ser devolvido até 15 

dias após a requisição. 

o O utilizador depositará, num caixote preparado para o efeito, o material que 

requisitou. Quer o caixote, quer o seu conteúdo serão depois colocados em 

quarentena. 

o Os documentos devolvidos ou manuseados na biblioteca pelos utilizadores devem 

ser colocados de quarentena durante 72 horas, num espaço definido, apenas 

acessível ao professor bibliotecário e professores da equipa. Os documentos em 

quarentena serão organizados por data de devolução. 

o Apenas será permitida a permanência na BE a 25 utilizadores em simultâneo, nos 

espaços/lugares devidamente assinalados, de modo a manter o distanciamento 

social e a possibilidade da adequada desinfeção. O utilizador deve esperar no 

balcão de atendimento pela autorização do professor da equipa que lhe indicará 

o local onde poderá permanecer. O utilizador deverá manter-se sempre no lugar 

que lhe foi indicado, adotar os procedimentos de etiqueta respiratória e de 

conduta social. 

o A BE pode ser contactada através do e-mail biblioteca.esf@ae-fafe.pt 

 

 SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO (SPO) 

o A comunicação dos alunos e EE com o SPO será efetuada por via telefónica, por 

email,  ipbarbosa@ae-fafe.pt, ou presencialmente. 

o De uma forma geral, o atendimento presencial será efetuado com marcação 

prévia. 

 

mailto:ipbarbosa@ae-fafe.pt
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o Em situações urgentes e/ou inadiáveis, o aluno e/ou o EE ou o Diretor de Turma  

deverá solicitar o atendimento no PBX, no sentido, de ser efetuado contacto com 

o SPO e poder ser avaliada a possibilidade de atendimento na hora. 

 

 

 GABINETE DE APOIO AO ALUNO E À FAMÍLIA (BGb2) 

o Este serviço deverá ser solicitado em situações de extrema necessidade ou 

gravidade. O(A) aluno(a) deve ser sempre acompanhado por um(a) docente ou 

assistente. 

o As questões de gestão de conflitos deverão ser tratadas, num primeiro momento, 

pelos professores dentro ou fora da sala de aula e pelos Assistentes 

Operacionais/Técnicos, sem prejuízo da posterior comunicação aos DT e/ou à 

Diretora. 

 

2.5.2. Espaço Escolar 

 A permanência na escola limitar-se-á à frequência das aulas, dos apoios e 

participação em projetos, à refeição e ao levantamento da refeição em 

regime de take away. 

 O acesso aos serviços da escola (secretaria, biblioteca, reprografia/papelaria) encontra-se 

condicionado e sujeito a limites de lotação, pelo que deve ser utilizado, preferencialmente 

o e-mail geral@ae-fafe.pt para comunicar com a secretaria e o e-mail reprografia@ae-

fafe.pt para enviar trabalhos para impressão. 

 O acesso ao WC far-se-á nos intervalos ou durante o tempo de aula, através 

de solicitação do/a aluno/a e respetiva autorização do/a professor/a. 

 

2.5.3. Bufete 

 O acesso ao bufete estará condicionado, podendo realizar-se apenas nos intervalos de 

maior duração, sendo que as regras de distanciamento, de circulação e de etiqueta 

respiratória deverão ser escrupulosamente cumpridas. 

 Os alunos deverão trazer de casa a sua própria merenda. 

 Os Micro-ondas poderão ser usados, cabendo aos utilizadores a limpeza e higienização dos 

mesmos. 

 

 

 

mailto:geral@ae-fafe.pt
mailto:reprografia@ae-fafe.pt
mailto:reprografia@ae-fafe.pt
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2.5.4. Reprografia/Papelaria 

 O atendimento neste serviço só será possível mediante marcação prévia, por e-mail, com 

definição do serviço ou dos materiais, essenciais a adquirir. 

 Só é permitida a permanência a 2 utilizadores em simultâneo, sendo que os restantes 

formarão uma fila no exterior respeitando o distanciamento social. 

 Este serviço é interdito aos professores durante os intervalos. 

 

2.5.5. Refeitório 

 O serviço de refeições será prestado no Refeitório e, excecionalmente, no Polivalente. 

 A marcação da refeição terá de ser feita no SIGE até ao último dia útil da semana anterior 

à do consumo da refeição. 

 Em situações muito excecionais e devidamente autorizadas, o serviço de refeições 

funcionará também no sistema de take away. Neste sistema a refeição terá de ser 

levantada entre as 12:10h e as 13:45h, utilizando para o efeito, a porta exterior do 

Refeitório. 

 Os alunos com aulas em ambos os turnos de um mesmo dia, poderão consumir a refeição 

no refeitório (entre as 12:10 e as 14:00). 

 Excecionalmente, poderão ter acesso ao consumo da refeição no refeitório, outros alunos 

devidamente autorizados pela Diretora da escola. 

 A lotação máxima do Refeitório e Polivalente é de 65 alunos. 

 

2.5.6.Serviços Administrativos 

 Horário de atendimento: 9:00h – 17:30h; 

 O atendimento é condicionado e pressupõe o limite máximo de 3 pessoas em simultâneo. 

 

2.5.7. Gabinete da Direção 

 O atendimento deverá ser realizado mediante marcação prévia; 

 No dia/hora agendada, o(a) utilizador(a) aguarda a sua vez, na zona em frente 

ao PBX, mantendo as regras de distanciamento social.  

 A permanência neste espaço deverá ser reduzida ao indispensável, sendo que devem ser 

evitadas aglomerações que ponham em causa o distanciamento social recomendado.  

 

2.5.8. Sala de Professores 

 A permanência neste espaço deverá ser reduzida ao indispensável, sendo que devem ser 

evitadas aglomerações de mais do que 12 pessoas, que possam colocar em causa o 
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distanciamento social recomendado.  

2.5.8. Sala de Trabalho dos Professores 

 A permanência neste espaço deverá ser reduzida ao indispensável, sendo que devem ser 

evitadas aglomerações de mais do que 8 pessoas, que possam colocar em causa o 

distanciamento social recomendado.  

 

2.6. Reuniões 

 As reuniões serão realizadas, preferencialmente, em regime presencial, sem 

prejuízo de poderem ser realizadas remotamente (via GoogleMeet). 

 As reuniões que comportarem um elevado número de elementos (30 ou 

mais), realizar-se-ão sempre à distância (via GoogleMeet). 

2.7. Eventos 

A realização de eventos está temporariamente suspensa dentro do espaço escolar. 

Eventos e comemorações de dias festivos serão realizados, sempre que possível, 

em ambiente virtual. 
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3. PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO (Anexo 2) 

 

Quem apresentar critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais e sintomas de 

COVID-19 deve proceder da seguinte forma: 

 Se estiver em casa: 

 Não sair de casa; 

 Informar a Direção da Escola por via telefónica (253 490 750) e contactar a linha SNS 24 

(808 24 24 24), a partir da qual receberá instruções. 

 Se estiver na escola: 

 Deve informar o professor (este solicita a presença de um assistente operacional)  ou 

dirigir-se a um assistente operacional, para que seja encaminhado para a sala de 

isolamento. 

 O assistente operacional contacta, o ponto focal (pessoa responsável por ativar o Plano de 

Contingência) (Anexo 3) 

 A área de Isolamento situa-se no Bloco  C – Sala de Saúde. Possui uma casa de banho 

contígua e uma porta exterior. Está apetrechada com álcool-gel em doseador, máscaras, 2 

mesas, 2 cadeiras, um balde para o lixo com pedal e um termómetro.  

 O caso suspeito acede à sala de isolamento através da porta exterior. Qualquer percurso do 

caso suspeito até à sala de isolamento é sempre efetuado pela direita. 

 Caso ocorra em simultâneo mais do que um caso suspeito, o ponto focal fará a sua 

distribuição pela sala de isolamento no bloco C e pela sala de isolamento alternativa. 

 Caso se trate de um menor, é contactado de imediato o Encarregado de Educação, que é 

desta forma informado acerca do estado de saúde do seu educando. 

 Já na área de isolamento, o caso suspeito, quando maior ou o encarregado de educação do 

menor contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24) ou outras linhas criadas para o efeito. 

 Caso seja autorizada pelo encarregado de educação a Diretora ou o ponto focal pode 

realizar o contacto telefónico. 

 Caso o EE não efetue o contacto telefónico nem o autorizar, a Diretora ou o ponto focal 

deve informar a Autoridade de Saúde Local (Anexo 4).  

 Na sequência do contacto telefónico, o caso suspeito pode ser não validado ou validado. 

o Caso Suspeito não validado: 

 Neste caso a pessoa segue o procedimento normal da escola, de acordo 

com o seu quadro clínico, terminando os procedimentos do Plano de 

Contingência. 
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o Caso Suspeito validado: 

 Neste caso a pessoa será encaminhada de uma das três formas: 

1. Autocuidado: isolamento domiciliário; 

2. Avaliação clínica nas áreas COVID-19 nos Cuidados de Saúde 

Primários; 

3. Avaliação Clinica no Serviço de Urgência. 

 

3.1. Caso suspeito validado:  

 A Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local é imediatamente contactada; 

 A Autoridade de Saúde Local prescreve o teste para SARS-Cov-2 e encaminha a sua realização. 

Esclarece o caso suspeito ou o encarregado de educação, caso se trate de um menor, sobre os 

cuidados a adotar enquanto aguarda o resultado do teste. 

 A deslocação do caso suspeito para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização 

do teste deve ser feita em viatura própria ou em viatura do encarregado de educação. Se tal 

não for possível, deve ser utilizada uma viatura de transporte individual e nunca um transporte 

público. 

 A Autoridade de Saúde Local contacta a escola (Anexo 5) e procede a uma rápida avaliação da 

situação/risco, para decidir a celeridade e a amplitude das medidas a adotar, nomeadamente a 

possibilidade de implementar medidas de proteção, como o isolamento dos contactos1 que 

estiveram sentados em proximidade na sala de aula ou no refeitório, ou outros contactos 

próximos identificados. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas que teve ou pode ter tido 

contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19. 
Um “contacto próximo” com caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 
a)“Alto risco”: 

 Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, secção, zona até 2 metros) do caso; 

 Quem esteve face-a-face com o caso confirmado ou em espaço fechado com o mesmo; 

 Quem partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou outros objetos ou 
equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue, gotículas respiratórias. 

  b) “Baixo risco” (casual): 

 Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. em movimento/circulação 
durante o qual houve exposição a gotículas/secreções respiratórias através de conversa face-a-face superior 
a 15 minutos, tosse ou espirro); 

 Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas de prevenção (ex. 
utilização adequada de meios de contenção respiratória; etiqueta respiratória; higiene das mãos). 
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3.2. Caso suspeito validado confirmado:  

 A Autoridade de Saúde Local informa o caso suspeito do resultado do teste, os contactos de 

alto e baixo risco e a escola (Anexo 5) sobre as medidas individuais e coletivas a implementar, 

de acordo com a avaliação da situação/risco efetuada, nomeadamente: 

o Isolamento de casos e contactos; 

o Encerramento da Turma; 

o Encerramento de áreas ou, no limite, de toda a escola. 

o Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo caso 

suspeito, bem como da sala de isolamento. 

o 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 h 

da sua produção mas nunca nos ecopontos. 

 A Autoridade de Saúde Local pode mobilizar a Equipa de Saúde Pública. 

 

4. Atuação perante um caso confirmado de COVID-19 fora da escola de uma pessoa que tenha 

frequentado a escola:  

 A escola ativa o Plano de Contingência; 

 O ponto focal ou a Diretora contacta a Autoridade de Saúde Local (Anexo4); 

 A Autoridade de Saúde Local desenvolve a investigação epidemiológica (Inquérito 

epidemiológico, Rastreio de contactos e avaliação ambiental) e promove a implementação 

das medidas necessárias, que podem passar por: 

o Isolamento de contactos; 

o Encerramento da Turma; 

o Encerramento de áreas ou, no limite, de toda a escola. 

o Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo 

caso suspeito, bem como da sala de isolamento. 

o 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 h da sua produção mas nunca nos ecopontos. 
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5. Medidas a adotar pelo caso confirmado (teste rRT-PCR positivo):  

 Permanecer em isolamento até cumprir com os critérios de cura documentada, 

nomeadamente: 

o Ausência completa da febre; 

o Melhoria significativa dos sintomas durante 3 dias consecutivos; 

o Um teste laboratorial negativo 14 dias após o início dos sintomas; 

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

à escola. 

 

6. Gestão de surtos: 

 A Autoridade de Saúde Local realiza a avaliação de risco e decide quais as medidas a adotar; 

 A Autoridade de Saúde Local comunica à escola o risco e as medidas de proteção individuais e 

coletivas a adotar: 

 A direção da escola informa, detalhadamente, toda a comunidade escola e todos os 

encarregados de educação da existência de um surto, das medidas que foram tomadas e das 

que deverão ser adotadas, preservando o anonimato e confidencialidade dos envolvidos 

(Anexo 6) 

 A direção da escola assegura a disponibilização de recursos e equipamentos para garantir o 

cumprimentos das medidas, sendo fundamental, neste processo, o papel da Autarquia. 
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7. Controlo de atualizações do Plano de Contingência 

 Data Legislação Atualizações 

Plano 
inicial 

06/03/2020 
Despacho n.º 2836-A/2020 de 2 de 
março 

- 

Atualização 14/05/2020 

Informação n.º 009/2020 de 13 de 
abril  
Resolução do Conselho de Ministros 
n.º33-C/2020, de 30 de abril 

Uso de Máscaras na Comunidade 
Medidas de prevenção específicas 
Orientações para o regresso às 
aulas em regime presencial 

Atualização 04/09/2020 

Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 53-D/2020  
Referencial Escolas – Controlo da 
Transmissão de COVID-19 em 
contexto escolar 

Medidas excecionais e temporárias 
para a organização do ano letivo 
2020/2021, no âmbito da 
pandemia da COVID-19 
Referencial de atuação para a 
prevenção e controlo da 
transmissão de SARS-Cov-2 em 
contexto escolar 

 

Escola Secundária de Fafe, 14 de setembro de 2020 

 

A Diretora 

_______________________________________ 

Maria Natália Carvalho Correia, Dra. 



ANEXO 1 

 

 

 

FICHA DE REGISTO DE ENTRADA DE PESSOAS EXTERNAS AO ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

Data Nome (completo) N.º BI/CC Hora Entrada Serviço a que se dirige Hora Saída 

___/___/_____   
____:____  ____:____ 

___/___/_____   
____:____  ____:____ 

___/___/_____   
____:____  ____:____ 

___/___/_____   
____:____  ____:____ 

___/___/_____   
____:____  ____:____ 

___/___/_____   
____:____  ____:____ 

___/___/_____   
____:____  ____:____ 

___/___/_____   
____:____  ____:____ 

___/___/_____   
____:____  ____:____ 

 

 



 

ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA 

  

 Centro de Saúde de Fafe 

 Telefone: 253 490 850 

 e-mail: acesaltoave@csguimaraes.min-saude.pt 

 

AUTORIDADE DE SAÚDE LOCAL 

 

Delegado de Saúde Coordenador/Coordenador da Unidade de Saúde Pública: 

 Maria Fátima Magalhães Dourado 

o Telefone: 253 515 124 

o e-mail: usp.altoave@arsnorte.min-saude.pt 

 

DIRETORA  AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FAFE 

 

Maria Natália Carvalho Correia 

o Telem: 963 459 932 

o e-mail: diretora@ae-fafe.pt 

 

PONTO FOCAL DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE FAFE 

 

Adjunta da Diretora: 

 Rosa Maria Ferreira Lopes 

o Telem.: 965 306 327 

o e-mail: ro.ma.lopes@ae.fafe.pt 

 

 

mailto:acesaltoave@csguimaraes.min-saude.pt
mailto:usp.altoave@arsnorte.min-saude.pt
mailto:diretora@ae-fafe.pt
mailto:ro.ma.lopes@ae.fafe.pt
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ANEXO 4 

 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO:  

 

Nome do estabelecimento de educação ou ensino: Escola Secundária de Fafe 

Endereço: Avenida da liberdade 

Freguesia: Fafe 

Telefone: 253 490 750 

Endereço eletrónico: diretora@ae-fafe.pt 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O PONTO FOCAL DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO ESTABELECIMENTO DE 

EDUCAÇÃO OU ENSINO  

Nome: Rosa Maria Ferreira Lopes 

Telefone: 965306327 

Endereço eletrónico: ro.ma.lopes@ae-fafe.pt 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O CASO CONFIRMADO  

O caso confirmado é aluno:  

Nome:  

Idade:  

Telefone do/a Encarregado/a de Educação:  

Turma:  

Número de alunos da turma: 

 

O caso confirmado é docente ou não docente:  

Nome:  

Telefone:  

Cargo:  

Turma(s) com a(s) qual(is) teve contacto:  

Número de alunos da(s) turma(s):  

Portador de doença(s) crónica(s)?  Sim. Especificar:  Não  Sem informação  
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Cumprimento das medidas pelo caso:  

Qual a distância mínima entre o caso e os seus contactos?  

A máscara foi corretamente utilizada em permanência?  Sim  Não  Sem informação  

Participação em atividades extracurriculares?  Sim.  

Especificar: ___________________________________________________________  

 Não  Sem informação  

Utilização de transporte escolar?  Sim.  

Especificar: ___________________________________________________________  

 Não  Sem informação  

Utilização de cantina ou bar escolar?  Sim.  

Especificar turno/horário: ____________________________________________  

 Não  Sem informação  

Utilização de outro espaço no estabelecimento de educação ou ensino?  Sim.  

Especificar: ___________________________________________________________  

 Não  Sem informação 
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ANEXO 5 

 

 

[Contacto da Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local] 

[Lugar e data de comunicação] 

Exmo.(a) Sr.(a) Diretor(a), 

 

Vimos, por este meio, comunicar que foi confirmado um caso/surto de COVID-19 no Vosso 

estabelecimento de educação/ensino, tendo sido detetados _____ casos até à data. 

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. 

Perante a ocorrência de um caso ou surto por COVID-19, as principais medidas de controlo são o 

diagnóstico precoce, o isolamento dos casos e o rastreio de contactos. 

 Os casos confirmados por COVID-19 devem ficar em isolamento até à cura, caracterizada por ausência 

completa de febre (sem recurso a medicamentos antipiréticos) e melhoria significativa dos sintomas 

durante 3 dias consecutivos com um teste laboratorial (rRT-PCR) negativo (sem internamento 

hospitalar) ou 2 testes laboratoriais (rRT-PCR) negativos (com internamento hospitalar), realizado, no 

mínimo, 14 dias após o início dos sintomas; 

 Os contactos classificados como de alto risco deverão ficar em isolamento profilático durante 14 dias 

desde a última exposição, sendo submetidos a teste laboratorial (rRT-PCR); 

 Todos os casos e contactos a quem for determinado isolamento devem regressar às atividades letivas 

ou laborais, apenas por nossa indicação; 

 Os contactos classificados como de baixo risco deverão manter as suas atividades letivas e laborais 

normais, realizando a automonitorização do seu estado de saúde para sintomas sugestivos de COVID-

19. 

Reforça-se a implementação das medidas de prevenção e higienização previstas no plano de contingência 

do estabelecimento de educação/ensino. 

Se surgir qualquer dúvida, os nossos contactos encontram-se identificados acima. 

Com os melhores cumprimentos, 

[Assinatura da Autoridade de Saúde Pública] 
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ANEXO 6 

 

 

[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 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,  

[Assinatura do Diretor do Agrupamento Escolar/Escola não Agrupada] 

 

 

 

 

 

http://www.covid19.min-saude.pt/

