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INTRODUÇÃO 
 

Considerando o atual estado de emergência de Saúde Pública, declarado pela Organização Mundial de Saúde, 
atendendo às mais recentes evoluções da propagação da infeção por doença respiratória causada pelo agente 
Coronavírus (SARS-CoV-2 e COVID-2019) e tendo como linha de referência as recomendações da Direção Geral de 
Saúde (DGS), o CDLPC definiu e aprovou as linhas gerais do seu Plano de Contingência para o SARS-CoV-2 e COVID-
2019.  
Considerando que as atividades principais são as atividades letivas, o serviço de refeições e o serviço prestado pelo 
pessoal docente e não docente deste estabelecimento de ensino, o objetivo do Plano de Contingência é o de manter 
a atividade o mais possível, face aos possíveis efeitos da pandemia, nomeadamente o absentismo de professores, 
alunos e funcionários e respetivas repercussões nas atividades escolares e no ambiente familiar e social de toda a 
comunidade educativa.  
A elaboração é da responsabilidade da Direção enquanto coordenadora da Equipa de Segurança e define o nível de 
resposta e de ação da escola para minimizar os riscos de transmissão daquele agente patogénico.  
Será amplamente divulgado por toda a comunidade escolar (docentes, não docentes, alunos, pais e encarregados de 
educação) e atualizado sempre que necessário, nomeadamente pela existência de novas recomendações ou 
imposições por parte das autoridades competentes. 
A aplicação das medidas previstas neste plano de contingência não prejudica a aplicação das recomendações e 
informações emitidas e a emitir pela DGS. 
Este plano contém as seguintes componentes:  

(i) explicitação (o que é o Covid-19, sintomas, incubação e manifestação) 
(ii) coordenação do plano e das ações 
(iii) procedimentos preventivos 
(iv) organização do espaço escolar 
(v) níveis de resposta da escola 
(vi) rastreios de contactos  
(vii) gestão de recursos  
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I. CORONAVÍRUS COVID-19: O QUE É? 
 
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.  

Para saber mais: https://www.dgs.pt/corona-virus/perguntas-frequentes.aspx 

 
 

Quais são os sinais e sintomas? 

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

• Febre; 
• Tosse; 
• Falta de ar (dificuldade respiratória); 
• Cansaço. 
 

Em casos mais graves pode evoluir para pneumonia grave com 
insuficiência respiratória aguda.  
 
 
Como se transmite? 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Período de incubação 
 
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. 
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). 

 



 

PLANO DE CONTINGÊNCIA E AÇÃO 
CORONAVÍRUS 

DOC.CDLPC.033 
Página 5 de 29 

 

Edição 2020-2021 – Revisão 00 
11 de setembro de 2020 

Por esse motivo… 

  

É OBRIGATÓRIO PARA TODOS OS MEMBROS DA COMUNIDADE EDUCATIVA E VISITANTES 

DO COLÉGIO: 

è UTILIZAR MÁSCARA NO ACESSO E DENTRO DO RECINTO ESCOLAR. 

è HIGIENIZAR AS MÃOS À ENTRADA E À SAÍDA DO RECINTO ESCOLAR, COM SOLUÇÃO 

ANTISSÉPTICA DE BASE ALCOÓLICA; 

è APENAS ENTRAR NO ESPAÇO ESCOLAR NO HORÁRIO DEFINIDO PARA AS SUAS 

ATIVIDADES LETIVAS E SAIR LOGO APÓS O TÉRMINO DESTAS; 

è MANTER O DISTANCIAMENTO FÍSICO DE CERCA DE 2 METROS; 

è FREQUENTAR APENAS OS ESPAÇOS/ZONAS A SI ADSTRITOS. 
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II. COORDENAÇÃO DO PLANO E DAS AÇÕES 
 

1. Coordenador e equipa operativa 
• Direção; 
• Funcionário(s) administrativo(s); 
• Diretores de Turma 
• Professores/Educadores; 
• Não Docentes. 

 
2. Cadeia de comando e controlo 

1) Direção — SUPERVISÃO GERAL 
• A coordenação do plano de contingência é responsabilidade da Direção, na pessoa de Rui Manuel Mourato 

Miranda, que poderá ser contactado em qualquer momento para 919741964 ou, na sua ausência, os Serviços 
Administrativos através do número oficial da escola (244689040 ou 917569087). 

• Qualquer ação no âmbito do plano deverá ser prontamente comunicada ao coordenador que é quem fará a 
articulação que se mostrar necessária com as autoridades (serviços de saúde, Direção-Geral da Saúde, 
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares) e com os encarregados de educação, caso necessário. 

• Qualquer dúvida quanto ao plano de contingência por parte de qualquer membro da comunidade educativa 
deverá ser esclarecida junto do coordenador. 

• O coordenador é apoiado nas suas funções por Carla Sofia Calvete (PONTO FOCAL), Coordenadora da 
Educação para a Saúde.  

• Carla Calvete é o responsável pelo plano junto de todo o pessoal docente e alunos.  

• Marco Gomes é o responsável pelo plano junto de todo o pessoal não docente. 

• Cada líder intermédio (serviços administrativos, refeitório, serviços de limpeza,...) é responsável por 
garantir que as pessoas da sua equipa cumprem as medidas de higiene e outras definidas no plano. 

• A Direção deve manter a entidade titular informada de todas as ocorrências. 

2) Funcionário administrativo: 
• Responsável pela comunicação com Encarregados de Educação/familiares e Linha Saúde 24 (808 24 24 24), 

em caso de doença.  

• Contabilização e identificação dos casos existentes na Escola.  

• Assegura-se da existência de uma base de dados de contactos atualizada dos alunos/docentes/não docentes.  

• Na ausência do funcionário administrativo, a comunicação deverá ser feita pela Direção.  

3) Diretores de Turma/Docentes 
• Responsável pela comunicação com Encarregados de Educação/familiares e Linha Saúde 24 (808 24 24 24), 

em caso de doença, de outros ou de si própria. 
• Encaminhamento de alunos/docentes/não docentes, se necessário, para a sala de isolamento.  
• No início do dia, verificar se os alunos apresentam sinais de indisposição (febre, tosse, do de cabeça…) 
• Comunicar ao funcionário administrativo o número de casos verificados e respetiva identificação.  
• Assegura-se da existência de uma base de dados de contatos atualizada dos alunos/docentes.  
• Verificar se as medidas de prevenção estipuladas estão a ser cumpridas, implementando formas/ações de 

sensibilização/de boa utilização dos materiais, caso seja necessário.  
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4) Pessoal Não Docente 
• Controlo do material necessário (lenços de papel, máscaras, sacos, toalhetes, sabonete líquido...) e 

verificação de stocks. 
• Encaminhamento de alunos/docentes/não docentes, se necessário, para a sala de isolamento.  

 
3. Responsabilidades das Famílias 
 
1. As famílias devem informar de imediato o Diretor de Turma ou os Serviços Administrativos da escola, caso o 

seu educando ou algum dos elementos do agregado familiar: 
 

a. apresente os sintomas associados ao COVID-19 (febre, tosse e dificuldade respiratória)  
b. tiver tido contacto com algum indivíduo com infeção confirmada.  

 

2. Não é permitida a frequência de alunos em estado febril ou com sintomas de doença. 
 

3. O aluno só poderá regressar à escola com confirmação médica.  
 

4. Após uma ausência superior a três dias úteis por estado de doença infectocontagiosa, o regresso do aluno 
depende da apresentação de declaração médica comprovativa de que pode frequentar a escola e que não oferece 
perigo de contágio. 
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III. PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS 
 

1. Medidas de prevenção diária  
É obrigatório para todos os membros da comunidade educativa e visitantes do Colégio Dr. Luís Pereira da Costa.  

 

Finalmente, todos devem ter especial cuidado com os agasalhos para o frio, de modo a prevenir eventos que possam 
comprometer a saúde. 

Não será autorizado a entrar na Escola qualquer pessoa (membro da comunidade educativa ou outro) que manifeste 
sintomas de febre, tosse ou dificuldade respiratória. 

Não será autorizado a entrar no colégio qualquer pessoa (membro da comunidade educativa ou outro) que não 
esteja a utilizar máscara. 

ü Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, alunos e 
encarregados de educação, fornecedores e outros elementos externos);  

ü Ao entrar na escola, desinfetar as mãos; 

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

ü Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as 
aulas, antes e após o uso da casa de banho e sempre que necessário;  

ü Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num 
caixote do lixo depois de utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, de 
seguida;  

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

ü Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;  

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

ü Não partilhar objetos, bebidas (mesmo recipiente) ou comida; 

ü Não entrar no espaço escolar se tiver febre, tosse ou dificuldade 
respiratória; 

ü Contactar imediatamente os Serviços Administrativos, através do 
244689040 ou 917569087 se tiver febre, tosse ou dificuldade respiratória 
estando dentro do espaço escolar ou a participar em atividade do colégio 
no exterior. 
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2. Outros Procedimentos de Deteção e Prevenção 

a) Cada docente é responsável por verificar, de manhã, se os alunos se encontram bem (verificar sinais de febre, 
indisposição, dores de cabeça...); 

b) Caso sejam detetados alguns sinais, o aluno deve ser conduzido para a sala de isolamento; 

c) Os profissionais, os alunos e respetivas famílias não deverão deslocar-se para a escola caso apresentem os 
seguintes sintomas: 

q Temperatura igual ou superior a 37,5o 

q Dificuldade respiratória 

q Quadro respiratório agudo com tosse 

 

3. Plano de Higienização 

a) O colégio tem um plano de higienização que segue as normas definidas de acordo com a Orientação n.º24/2020. 

b) Este plano está afixado em local visível e é do conhecimento dos profissionais envolvidos. 

 

4. Alunos em grupo de Risco 

Os alunos deste grupo deverão beneficiar de apoios educativos de acordo com o já definido na Portaria 350-A/2017, 
que estabelece as medidas de apoio para alunos com doenças do foro oncológico.  

Assim, estes alunos podem dispor de acompanhamento não presencial, recorrendo a apoio que permita manter o 
contacto com a turma de origem, mediante acordo com a família, podendo ser mobilizados recursos em caso de 
manifesta necessidade. Para que esta situação possa ocorrer, os encarregados de educação devem requerer a 
dispensa de atividades letivas e formativas presenciais em contexto de grupo ou turma. A situação clínica do aluno 
deverá ser comprovada, prevendo-se que estejam abrangidos os alunos em declarado risco acrescido e cujo 
afastamento da escola não seja prejudicial por outros fatores, não sendo obrigatório o recurso a este regime. 
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IV. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO ESCOLAR 
 

1. Entrada e saída da escola 

a) A entrada e saída do Colégio é feito pela portaria ou pelo autocarro; 

b) Após a entrada no recinto escolar, deve ser seguida a sinalética colocada no chão; 

c) Cada grupo/turma deve dirigir-se junto à sua sala, aguardando pelo inicio das atividades letivas e evitando 
deslocações para outros locais;  

d) Após o términus das aulas, os alunos que utilizam transporte devem dirigir-se aos autocarros seguindo a 
sinalética. Os alunos que saem pela portaria, devem deslocar-se para o local apenas quando for a hora da sua 
saída, não sendo permitido o aglomerado de pessoas à saída.  

 
2. Circulação na Escola 

a) A circulação no interior da escola realiza-se exclusivamente pelos percursos devidamente sinalizados; 

b)  A sinalização existente permite a circulação num só sentido, evitando o cruzamento entre pessoas; 

c) Os alunos só deverão circular nos corredores afetos à sua sala de aula, não sendo permitida a circulação noutros 
espaços, salvo de extrema necessidade; 

d) As deslocações dentro do recinto escolar deve ser realizadas com a distância de, pelo menos, 1 metro e, sempre 
com máscara; 

e) Nos corredores e escadas, a circulação é feita pela direita e respeitando a sinalização; 

f) No WC só podem permanecer 2 alunos em simultâneo, os restantes devem aguardar a sua vez em fila, mantendo 
o distanciamento social; 

g) A escola irá funcionar de acordo com a seguinte mancha horária: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.40 – 9.40 

9.55 – 10.55 

11.00 – 12.00 

12.05 – 13.05 

13.05 – 14.05 

14.10 – 15.10 

15.25 – 16.25 

16.30 – 17.30 

Turmas: 5.º, 6.º, 7.º e 8.º 

08.40 – 9.40 

9.45 – 10.45 

11.00 – 12.00 

12.05 – 13.05 

13.05 – 14.05 

14.10 – 15.10 

15.15 – 16.15 

16.30 – 17.30 

Turmas: 9.º, 10.º, 11.º e 12.º 
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3. Salas de Aula 

a) As turmas estarão distribuídas pelas seguintes salas: 
TURMA SALA TURMA SALA 

5.ºA 2 10.ºA 36 
5.ºB 4 10.ºB 37 
6.ºA 5 10.ºC 38 
6.ºB 8 11.ºA 39 
7.ºA 26 11.ºB 41 
8.ºA 23 11.ºC 40 
8.ºB 19 12.ºA 31 
8.ºC 20 12.ºB 42 
9.ºA 28 12.ºC 43 
9.ºB 29   

b) A entrada da sala de aula deverá ser feita de acordo com a planta definida pelo Diretor de Turma, no dia da 
apresentação. Os primeiros alunos a entrar na sala deverão ser os alunos que se encontram mais próximos da 
janela e assim sucessivamente. Durante a saída os primeiros alunos a sair deverão ser os que se encontram mais 
próximos da porta; 

c) As janelas e portas, sempre que possível, deverão manter-se abertas; 

d) O aluno que se encontra mais próximo da janela, é o responsável por abrir o estore no início do dia; 

e) A partilha de materiais pessoais, está proibida; 

f) O aluno não pode sair do seu lugar durante toda a aula; 

g) O quadro da sala só pode ser utilizado pelo docente.  

 

4. Salas de Aula Específicas 
Educação Visual, Educação Tecnológica e Educação Musical 

a) Sempre que possível, estas aulas decorrerão na sala da turma; 

b) Não poderá haver troca de materiais entre os alunos; 

c) Cada aluno é responsável pela limpeza dos seus materiais, sem sair do local onde está sentado; 

d) Se a aula decorrer na sala específica da disciplina, o aluno deve fazer a higienização da sua mesa após o términus 
da aula.  

 

Laboratórios das Ciências 

a) O material do laboratório não pode ser partilhado; 

b) Nos casos excecionais em que o material for partilhado, estes deverão ser desinfetados após a sua utilização; 

c) As bancadas serão desinfetadas pelos alunos no fim de cada aula.  
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Informática 

a) As disciplinas da área da informática funcionam nas salas 15, 16, 24 e 32; 

b) Os alunos serão distribuídos pela sala de acordo com as indicações do professor; 

c) Cada computador só poderá ser manuseado por um aluno em cada aula; 

d) A entrada na sala deve ser feita de acordo com as normas já definidas anteriormente; 

e) Em cada aula, um aluno deve ficar responsável por fazer a higienização de todos os computadores da sala após 
o términus da aula.  

 

Pavilhão/ Balneários 

As regras de utilização de pavilhão/balneário, encontram-se anexas a este plano.  

 

5. Serviços 
Biblioteca 

a) Ao entrar na biblioteca os alunos devem respeitar o distanciamento social; 

b) O utilizador deve dirigir-se aos locais disponíveis, por indicação do funcionário presente; 

c) Apenas é permitida a permanência de 2 alunos por mesa (mesa redonda); 

d) O funcionário deverá higienizar a mesa, logo que o aluno abandone o local; 

e) A lotação da biblioteca é de 22 lugares.  

 

BAR 

a) Os alunos devem aguardar à entrada do bar, em fila, garantindo o distanciamento físico; 

b) No Balcão, não devem estar mais de 2 pessoas; 

c) Os utilizadores deste local devem abandonar o local após serem atendidos; 

d) Não é permitido mudança de mesas do local; 

e) Apenas é permitida a permanência de 2 utilizadores por mesa (mesa redonda); 

f) A lotação do bar é de 14 lugares.  

 

Refeitório 

a) Cada turma só deve dirigir-se ao refeitório, na hora definida para o seu almoço. Esse horário encontra-se afixado 
à entrada deste local; 
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b) Os alunos devem, na sua hora, aguardar à entrada do refeitório, em fila, garantindo o distanciamento físico; 

c) Os alunos utilizam o refeitório, deixando sempre um lugar de intervalo e ninguém se poderá sentar à sua frente; 

d) Durante a refeição, a máscara dever ser guardada na saqueta para os talheres; 

e) Não devem ser partilhados quaisquer alimentos/utensílios; 

f) A circulação no espaço deve ser feita de acordo com a sinalética; 

g) A lotação do refeitório é de 64 lugares. 

 

Serviços Administrativos 

a) Apenas é permitida a presença de 1 pessoa no espaço de atendimento. As restantes devem aguardar no exterior, 
cumprindo o distanciamento social.  

 

Reprografia 

a) Os alunos devem aguardar à entrada deste serviço, em fila, garantindo o distanciamento físico; 

b) Os utilizadores deste local devem abandonar o local após serem atendidos; 

c) A lotação da reprografia é de 2 utilizadores.  

 

Sala de professores 

a) Nas mesas de trabalho, deve existir distanciamento, guardando sempre um lugar de intervalo entre os 
utilizadores; 

b) A lotação da sala de professores é de 18 utilizadores.  
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V. NÍVEIS DE RESPOSTA DA ESCOLA 
 

A estruturação do nível de resposta de ação é definida atendendo ao atual conhecimento da propagação da doença e 
desencadeia-se a três níveis, a saber: 

Nível 1 – Divulgação massiva de informação 
Nível 2 – Medidas de higienização/prevenção 
Nível 3 – Procedimentos específicos de ação 

 
Nível 1 – Divulgação massiva de informação 
1. Com a entrada em vigor deste plano de contingência e ação, até que se justifique procedimentos diferentes, serão 

divulgados nos suportes físicos dentro da escola, todos os comunicados, orientações e informações publicadas 
pela Direção Geral de Saúde no site www.dgs.pt., e por via eletrónica, sempre que se justificar. 

2. Sempre que se considerar necessário, serão emitidas explicações internas sobre algumas dúvidas que surjam no 
âmbito daqueles comunicados, orientações e informações. 

3. Todos os elementos da comunidade escolar serão informados, tanto das medidas de prevenção, como do plano 
de contingência, nomeadamente: 

 

PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 
• Lavar as mãos com água e sabão durante pelo menos 20 segundos;  
• Se estes não estiverem disponíveis utilize um desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 70% 

de álcool, cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem secas;  
• Sabão e água devem ser usados preferencialmente se as mãos estiverem visivelmente sujas 

 

PROCEDIMENTOS DE ETIQUETA RESPIRATÓRIA 
• Evitar tossir ou espirrar para as mãos; tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço 

fletido ou usar lenço de papel;  
• Higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias 

 

PROCEDIMENTOS DE COLOCAÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA  
• Incluindo a higienização das mãos antes de colocar e após remover a máscara 

 

PROCEDIMENTOS DE CONDUTA SOCIAL  

• Alterar a frequência e/ou a forma de contacto entre os trabalhadores e entre estes e os alunos/pais 
– evitar o aperto de mão, as reuniões presenciais, os postos de trabalho partilhados.  
 

Ver Materiais de Divulgação: https://www.dgs.pt/corona-virus/materiais-de-divulgacao.aspx 

 
Nível 2 – Medidas de higienização/prevenção 
Casas de Banho 

a) Informação de como lavar as mãos; 
b) Dispositivos de sabonete líquido ou sabão; 
c) Recipientes, com pedal, para colocar os toalhetes utilizados, revestido com um saco de plástico. 

 
Salas de aulas 

a) Informação sobre gestos de proteção; 
b) Será aconselhável que cada aluno apresente um maço de lenços de papel e que o coloque em cima da sua 

mesa; 
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c) No fim de cada momento letivo uma ou duas janelas deverão ficar abertas para arejamento. A responsabilidade 
do arejamento cabe ao aluno que se encontra mais próximo da janela e ao docente; 

d) É utilizado o mesmo procedimento no início da aula seguinte para fechar as janelas; 
e) Na eventualidade de contaminação (espirros) da mesa/computador, o mesmo deverá será limpo; 
f) No final de cada dia, os funcionários auxiliares deverão ter um cuidado redobrado com a limpeza de mesas, 

computadores, teclados, ratos, material de apoio, corrimão, etc; 
 

Lavagem de mãos 
a) A lavagem de mãos é obrigatória; 
b) Numa situação pontual, durante a aula, os alunos poderão ser autorizados a desinfetarem as mãos várias 

vezes, ficando esta análise a critério do docente. 
 

Sala dos Professores, Gabinetes de trabalho, Entrada da Escola 
a) Estes espaços estarão equipados com dispensador de solução de limpeza de mãos de secagem rápida; 
b) Na entrada da Escola, na receção, haverá um dispensador de solução de limpeza de mãos de secagem rápida 

para uso exclusivo dos utentes externos à escola, já que os alunos/docentes/não docentes dispõem de 
espaços específicos para o efeito. 
 

Sala de isolamento 
a) O aluno/docente/não docente que for encaminhado para a sala de isolamento, deverá fazê-lo evitando o 

contacto com outras pessoas; 
b) A sala de isolamento está equipada com um recipiente para colocação dos toalhetes/lenços de papel, uma 

embalagem de toalhetes/lenços de papel e uma embalagem de máscaras; 
c) O espaço deverá ser ventilado frequentemente durante o dia e sempre após a saída do aluno/docente/não 

docente que nela tenha aguardado; 
d) A sala deverá ser devidamente limpa, bem como o mobiliário nela existente, sempre o aluno/docente/não 

docente abandone o local, na medida do possível. 
 

Nível 3 – Procedimentos específicos de ação 
 
3.1. Reação em caso de suspeita de infeção e isolamento 
 
a) Em caso de suspeita de infeção do próprio ou de terceiro, todos os membros da comunidade educativa têm o 

dever de:  
• Caso adoeça ou apresente sintomas fora da escola, contactar a Direção (coordenador do plano de 

contingência) ou, na sua ausência, os Serviços Administrativos, através do contacto oficial da escola.  
 

• Caso esteja na escola, deverá dirigir-se (ou ser dirigido no caso de aluno), prioritariamente, à sala de 
isolamento (ver anexo I) e através de contacto telefónico comunicar à Direção ou Serviços Administrativos 
(ver anexo II e anexo III).  

Sala 21 e 34  

A colocação numa área de “isolamento” visa impedir que outros possam ser 
expostos e infetados.  

Tem como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível no 
serviço e na comunidade. 
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b) Ao dirigir-se para a sala de isolamento, a pessoa não pode tocar em quaisquer superfícies nem interagir com 

terceiros. Deve seguir os circuitos próprios, que se encontram previamente definidos e identificados. 

c) Tratando-se de aluno, é imediatamente avisado o encarregado de educação. 

d) Já na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um adulto, contacta imediatamente o 
caso às autoridades de saúde através da Linha Saúde 24 (808 24 24 24) . O diretor ou outra pessoa por ele 
designada, pode realizar o contacto telefónico se tiver autorização prévia do encarregado de educação.  

e) Enquanto em uso, é vedado o acesso à sala de isolamento a todas as outras pessoas exceto se a pessoa em 
isolamento for aluno menor, caso em que estará acompanhado por um adulto especialmente protegido e 
formado. 

f) Para garantir a serenidade da comunidade educativa, caso o mecanismo de suspeita seja ativado, o coordenador 
do plano informará se o caso foi confirmado ou infirmado após receber essa informação das autoridades de 
saúde. 

g) Caso seja confirmado, a escola desenvolverá as medidas de higienização e desinfeção definidas pelas autoridades 
de saúde e procurará definir quais os circuitos e interações da pessoa infetada enquanto na escola e iniciará um 
período de vigilância ativa dos contactos próximos. 

 

ASSISTÊNCIA/ACOMPANHAMENTO 
a) Nas situações necessárias o responsável direto assegura que seja prestada, a assistência adequada ao membro 

da Comunidade Escolar até à área de "isolamento" devendo, sempre que possível, assegurar-se a distância de 
segurança (superior a 1 metro) do doente. 

b) Quem acompanhar e prestar assistência ao doente deve assegurar a utilização de uma máscara, para além do 
cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção (PBCI) quanto à higiene das mãos, após contacto 
com o doente. 

c) Deve ser verificado se a máscara se encontra bem ajustada (ou seja: ajustamento da máscara à face, 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, o sujeito deve substituí-la por outra. 

 
INFORMAÇÃO AO SNS 
a) 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. 
A Autoridade de Saúde Local:  

• prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização;  
• 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.  

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.  

b) A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com o estabelecimento de educação ou ensino, procede a 
uma rápida avaliação da situação/risco, para decidir a celeridade e amplitude das medidas a adotar. Caso 
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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.  

c) 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;  
• 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.  
 

3.2. Procedimentos perante um caso suspeito validado 
 

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. 

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 á escola. 
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3.3. Atuação perante um caso confirmado de covid-19 fora da escola 

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  

a) A Direção da escola ou o ponto focal contacta de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Publica 
Local, a informar da situação.  
 

b) A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Publica Local, assegura a investigação 
epidemiológica. 

 
c) De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local informa os contactos de alto e de 

baixo risco e o estabelecimento de educação ou ensino, 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).  

 

 

3.4. Ação em caso de isolamento preventivo ou ausência de algum membro da 
comunidade educativa 

 
(Previsão do impacto que os possíveis diferentes níveis de absentismo terão nas atividades escolares e 
recursos humanos mínimos) 

Atividade Letiva 
a) Em caso de ausência de um docente prevalece o sistema vigente de substituição, ou outro determinado pela 

direção pedagógica; 

b) Caso o sistema de substituição não tenha capacidade de resposta, as atividades letivas serão asseguradas por 
todos os docentes que estejam em funções de apoio, de acordo com o seu horário.  

c) As atividades a desenvolver serão as que forem aprovadas em Conselho Pedagógico; 

d) Se as medidas anteriores não forem suficientes, os alunos serão encaminhados para a biblioteca sendo 
acompanhados nesse espaço apenas por um docente; 

e) Caso estas medidas não se revelem eficazes, os alunos deverão permanecer em casa, sendo os respetivos 
encarregados de educação devidamente avisados. 

 



 

PLANO DE CONTINGÊNCIA E AÇÃO 
CORONAVÍRUS 

DOC.CDLPC.033 
Página 19 de 29 

 

Edição 2020-2021 – Revisão 00 
11 de setembro de 2020 

Serviço prestado pelos Serviços Não Docente 
a) Em caso de isolamento preventivo de um colaborador não docente, a reorganização do seu serviço, quando 

não puder ser realizado à distância por meios eletrónicos será determinado pelo seu superior 
hierárquico/Direção; 

b) Serão substituídos por colegas com outras funções, preferencialmente idênticas; 

c) Em caso de elevado absentismo, são prioritários os serviços de higiene, vigilância no refeitório e recreios. Os 
colegas que estejam em funções nos serviços considerados não prioritários serão destacados para os 
serviços prioritários. A distribuição será da responsabilidade da Direção. 

Serviços Administrativos 
a) Os serviços administrativos estarão em funcionamento permanente desde que não haja algum 

condicionamento. 

Alunos 
a) Em caso de isolamento preventivo de um aluno, compete ao Diretor de turma, em articulação com a direção 

pedagógica e o encarregado de educação, definir tarefas a desenvolver pelo aluno de modo a diminuir o 
impacto do isolamento no seu percurso escolar. 

b) Para os alunos da escola, as atividades letivas decorrerão normalmente independentemente do número de 
alunos presentes; 

c) A Escola só poderá ser encerrada após autorização da Direção, ouvido o Delegado de Saúde e a Direção 
Regional de Educação do Centro. 

 

3.5. Ação em caso de ausência de um número significativo de colaboradores 
docentes e/ou não docentes 

 
a) Em caso de ausência de um número elevado de professores ou outros profissionais, as condições mínimas para a 

escola se manter em funcionamento são as seguintes:  

- 15 docentes; 

- 4 não docentes. 

b) Caso esteja presente um número de trabalhadores inferior ao indicado ou assim seja determinado pelas 
autoridades de saúde, a escola será encerrada. 

c) Nesta eventualidade, a direção enviará a toda a comunidade educativa informação regular sobre o período de 
encerramento e as medidas de vigilância a adotar. Esta comunicação será efetuada por via eletrónica (email). 

d) A direção procurará, com os docentes, definir planos de trabalho para os alunos de modo a diminuir o impacto 
do encerramento no seu percurso escolar. 
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VI. RASTREIOS 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.  

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  

"Contactos de alto risco" 

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

• Isolamento profilático no domicilio ou noutro local definido pela Autoridade de Saúde, até ao final do 
período de vigilância ativa.  

• Teste laboratorial para deteção de SARS-CoV-2; 
• Vigilância ativa durante 14 dias, desde a data da última exposição.  

 

"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.  

De referir que:  

A auto monitorização diária, feita pelo próprio trabalhador, visa a avaliação da febre (medir a temperatura corporal 
duas vezes por dia e registar o valor e a hora de medição) e a verificação de tosse ou dificuldade em respirar. 
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VII. GESTÃO DE SURTOS 
 
Será considerado um surto em contexto escolar, qualquer agregado de 2 ou mais casos com infeção ativa e com 
ligação epidemiológica.  
 
Perante casos de COVID-19, no estabelecimento de educação ou ensino podem verificar-se diferentes Cenários: 
 

A. “Surto” numa turma: casos numa turma ou turmas que funcionem em coorte (ver Glossário). 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. 

 

Depois de avaliada a situação pelas Autoridades de Saúde Local, poderão ser aplicadas as seguintes medidas: 

• Distanciamento entre pessoas;  

• Disposição e organização das salas;  

• Organização das pessoas por coortes (grupo organizado de pessoas que partilham caraterísticas, atividades e 

eventos comuns); 

• Organização estrutural do estabelecimento, nomeadamente corredores e circuitos de circulação; 

• Ventilação dos espaços;  

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

• Outros fatores. 

 

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

de risco, quais as medidas de controle a implementar, pode 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 todo o estabelecimento de educação ou ensino. 
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Anexo I – Recomendações sobre a Área de Isolamento e respetivo circuito 
 

A área de isolamento definida no colégio, são as salas 21 e 34. 

A finalidade destes espaços é evitar ou restringir o contacto direto dos utentes (trabalhadores e alunos) com o sujeito 

doente (com sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso suspeito) e permitir um 

distanciamento social deste, relativamente aos restantes trabalhadores.  

 
Condições do espaço: 

• Ventilação natural, ou sistema de ventilação mecânica,  
• Revestimentos lisos e laváveis (ex. não deve possuir tapetes, alcatifa ou cortinados) 
• Estar equipada com:  

₋ telefone;  
₋ cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do trabalhador, 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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Anexo II – Fluxograma de situação de um ADULTO com sintomas de COVID-19  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PLANO DE CONTINGÊNCIA E AÇÃO 
CORONAVÍRUS 

DOC.CDLPC.033 
Página 25 de 29 

 

Edição 2020-2021 – Revisão 00 
11 de setembro de 2020 

  
Anexo III – Fluxograma de situação de uma CRIANÇA com sintomas de COVID-19  
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Anexo IV – Regulamento aulas de Educação Física 
 
Para o bom funcionamento das aulas de Educação Física, deverão ser respeitadas as seguintes normas: 

a) A entrada nos balneários e no pavilhão gimnodesportivo só é permitida aos alunos em aulas de Educação Física ou 

em atividades desportivas, na presença de algum professor da disciplina; 
b) Em todos os momentos, desde a entrada no pavilhão, nos balneários, nos percursos, na aula e na saída do pavilhão, 

é obrigatório que os alunos mantenham, entre si, a distância de segurança regulamentada. Da mesma forma, 

deverão manter a máscara em todos os momentos, retirando-a apenas durante a realização de exercício físico, 

com indicação do professor e deixando a mesma em local destinado para o efeito, acondicionada numa bolsa 

apropriada e identificada. No final do exercício deverão recolocar a máscara; 
c) O saco de valores deixará de existir, cada aluno é responsável pelos seus valores não os devendo ter consigo 

durante a aula de Educação Física. Aconselha-se os alunos que deixem os seus pertences de valor dentro da sala 

de aula destinada à turma.  
d) Os professores de Educação Física utilizarão sempre a máscara, com exceção da lecionação de períodos de sessões 

de exercício que impliquem realização de exercício físico. Os funcionários do pavilhão usam sempre a máscara; 
e) Os alunos devem desinfetar as mãos nos dispensadores de álcool gel disponíveis, à entrada e à saída do pavilhão; 
f) A permanência no balneário (para equipar e desequipar) obedece à lotação máxima permitida (afixada na porta 

do balneário) e ao horário estabelecido (afixado no quadro informativo do pavilhão) de forma a que sejam 

respeitadas as regras de distanciamento social e para que seja possível a desinfeção dos espaços; 
g) Os alunos devem desinfetar o espaço onde se irão equipar, nos balneários, antes da sua utilização. Os balneários 

e os espaços de aula estarão equipados com desinfetantes de materiais; 
h) O balneário deve ser usado exclusivamente para os alunos se equiparem, desequiparem e tratarem da sua higiene 

pessoal; 
i) A utilização dos chuveiros (banhos) é restrita a alunos das turmas do Curso Profissional Técnico de Desporto; 
j) Os alunos apenas poderão utilizar os balneários num período máximo de 5 minutos e pré-estabelecido no horário 

de utilização dos mesmos; 
k) Não é permitida a permanência no corredor de acesso aos balneários. Os alunos devem aguardar no exterior a sua 

vez de equipar, e após equipar, devem dirigir-se de imediato ao espaço de aula; 
l) Os alunos após se equiparem, devem deslocar-se para o espaço designado para a aula (pavilhão ou exterior), pelos 

percursos assinalados, sempre com a utilização de máscara, respeitando as normas de distanciamento; 
m) Deve ser evitada a partilha de material. Se durante a aula houver alternância na utilização dos materiais por parte 

dos alunos, estes deverão ser desinfetados entre as utilizações; 
n) No final da aula os alunos deverão fazer o percurso inverso, respeitando sempre as regras do distanciamento e 

utilizando máscara. 

o) O equipamento necessário à realização das aulas de Educação Física é constituído por: 
• Calções/ calças de fato de treino; 
• t-shirt; 
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• meias desportivas; 
• sapatilhas (limpas e dentro de um saco) - obrigatório; 
• fato de treino (facultativo). 
• Bolsa para guardar máscara - obrigatório 

p) Cada turma é responsável pelas condições do balneário, devendo verificar sempre se o mesmo se encontra limpo 

e arrumado; 
q) O espaço privilegiado para as práticas letivas de Educação Física, são os espaços exteriores. O transporte e a 

utilização de todo o material deverá ser feito de maneira a não provocar danos, quer no material quer nas 

instalações; 
r) No pavilhão é assegurada uma boa ventilação natural e assegurada a limpeza e higienização de acordo com as 

orientações n. 014/2020 e 030/2020, da DGS; 
s) Será promovida a adoção de estratégias e metodologias de ensino que privilegiem o respeito pelo distanciamento 

físico de, pelo menos, três metros entre alunos; 
t) Será valorizada a utilização de exercícios critério, tarefas individuais, formas de jogo reduzidas e condicionadas, 

em função dos propósitos e do contexto de aprendizagem, bem como da adoção de estratégias de ensino que 

priorizem o trabalho em circuito, possibilitando a execução de exercícios através de estações que valorizem a 

estabilização de grupos de trabalho com os mesmos propósitos; 
u) Sabendo que a Educação Física privilegia também os bons hábitos de saúde e de higiene pessoal, dado o contexto 

atual, é recomendado que os alunos procedam aos atos de higiene possíveis após a aula (ex: troca de roupa, 

utilização de toalhetes, desinfeção das mãos, etc); 
v) Os alunos que têm Educação Física no último bloco do dia, devem realizar a sua higiene pessoal em casa. 
 

DISPENSA DA PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS 

o Após três dispensas injustificadas e/ou três faltas de material (cada falta corresponde a um bloco, 

independentemente da sua duração), o professor deverá registá-la, em forma de falta de presença, na 

plataforma e-schooling; 

o Perante casos de impossibilidade de um aluno para a prática de exercícios físicos, este deverá apresentar uma 

declaração do Encarregado de Educação e/ou médico, para justificar a dispensa da aula; 

o Para as dispensas anuais e temporárias (a partir de 30 dias) o aluno terá que apresentar Atestado Médico e/ou 

Relatório Médico, em que especifique muito claramente as atividades físicas que estão interditas ao aluno e as 

que são permitidas de um modo condicionado. 
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ESQUEMA DOS PERCURSOS DE SEGURANÇA 
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Anexo V – Lista de Contactos Oficiais 
 
 

Colégio Dr. Luís Pereira da 
Costa 244689040 ou 917569087 

 

Linha SAÚDE 24 808 24 24 24 

 
Unidade de Saúde Pública do 

ACES Pinhal Litoral 244 849 001 

Dra. Amália Assis 919 299 214 

Dra. Ana Silva  962 903 310 

Dra. Odete Mendes 966 343 596 

Dr. Rui Passadouro 917 293 876 

 
Delegação Regional de Saúde do 

Centro 239 796 800 

Centro de Saúde Monte Redondo 244 685692 

Bombeiros Voluntários Leiria – 
Secção Monte Redondo  244 685 800 

Direção Regional de Educação do 
Centro 239 798 800 

ACES Pinhal Litoral 244 812 200 

 


