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Escola Secundária Fernando Namora 

Plano de Contingência - COVID-19 

 

1. Introdução 

A Escola Secundária Fernando Namora, escola-sede do Agrupamento de Escolas de 

Condeixa-a-Nova, elaborou um plano de contingência que vai permitir-lhe enfrentar, de modo 

adequado, as possíveis consequências de uma epidemia de gripe pelo COVID-19, articulando a 

ação entre pessoal docente e não docente, alunos,  famílias,  serviços de saúde e outras estruturas 

pertinentes da comunidade educativa. 

Sabendo que as escolas assumem um papel determinante na prevenção da infeção, pela 

possibilidade de contágio e rápida propagação da doença entre os seus alunos e profissionais e 

que o conhecimento das manifestações da doença e das suas formas de transmissão constitui a 

melhor forma de adotar medidas adequadas à sua prevenção, este Plano visa manter a atividade 

da Escola face aos possíveis efeitos de uma infeção, nomeadamente o absentismo dos que nela 

trabalham, bem como as respetivas repercussões nas atividades escolares, no ambiente familiar e 

social de toda a comunidade educativa envolvente. Contém também num conjunto de medidas e 

ações a desenvolver oportunamente, de modo articulado, em cada fase de possível infeção. 

De acordo com a informação disponibilizada pela Direção-Geral da Saúde, o Centro Europeu 

de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) considera que existe, neste momento, um risco 

moderado a elevado de importação de casos de Coronavírus — intitulado de COVID -19 — nos 

países da União Europeia/Espaço Económico Europeu (UE/EEE), sendo o risco de transmissão 

secundária na UE/EEE baixo a moderado, desde que sejam cumpridas as práticas de prevenção e 

controlo de infeção adequadas. 

Este plano de contingência elaborado de acordo com Despacho n.º 2836-A/2020, de 2 de 

março, tem por base as orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), disponíveis em 

https://www.dgs.pt/corona-virus, nomeadamente a Orientação n.º 6/2020, de 26/02/2020 

constantes da Orientação da DGS. 
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2. Transmissão da infeção  

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o 

COVID-19. Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser 

semelhantes a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia.  

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

− Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);  

− Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

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

Até à data não existe vacina ou tratamento específico para esta infecção. 

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

exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias 

produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou 

pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas. 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. 

 

3. Período de incubação  

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 dias, 

segundo as últimas informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. 

Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 

dias desde a data da última exposição a caso confirmado. 

As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta 

(via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados). 

 

4. Medidas Gerais de Higiene Pessoal 

 Cobrir a boca e o nariz quando se tosse ou espirra, para o braço com o cotovelo fletido, e não 

para as mãos; 

 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); 

 Evitar o contacto com outras pessoas se têm sintomas de Gripe; 
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 Manter as superfícies e os objetos de trabalho limpos e não partilhar material de escrita, 

instrumentos musicais, livros, tablets ou outros; 

 Promover o arejamento dos espaços; 

 Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar; deitar os lenços usados num 

caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;  evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as 

mãos sujas ou contaminadas com secreções respiratórias. 

 

5. Recomendações a Encarregados de Educação/ Procedimentos de Prevenção 

 Ensinar e incentivar as crianças/jovens a lavar as mãos antes e depois das refeições e quando 

chegam a casa; 

 Estar atentos a eventuais sintomas de gripe, e nesse caso, não trazer as crianças/jovens para 

a escola; 

 Informar a Escola, no caso de terem tido contacto com pessoas portadoras do COVID-19 e ou 

terem regressado de uma área com transmissão comunitária ativa do novo coronavírus, 

como o Norte de Itália, China, Coreia do Sul, Singapura, Japão ou Irão. 

 

6. Procedimentos de Prevenção internos 

 Foram afixados, nos espaços de entrada das escolas do Agrupamento, folhetos informativos  

ilustrativos de uma boa higienização das mãos, procedimento em situação de tosse ou 

espirro e informação diversa acerca do COVID-19; 

 O Agrupamento de Escolas disponibilizou dispensadores com solução antissética de base 

alcoólica em todos os espaços das suas instalações nas várias escolas do Agrupamento;  

 O pessoal docente e não docente está a promover os bons hábitos em relação à lavagem das 

mãos e às regras de etiqueta respiratória; 

 A limpeza e arejamento dos espaços utilizados pela comunidade educativa é feita 

diariamente, como é prática nas nossas Escolas; 

 Higienização regular e intensa (frequência horária) com detergente apropriado (lixívia), 

assim como solução antissética de base alcoólica de: 

 - Maçanetas e puxadores de portas; 

- Portas de WC; 

- Armários; 
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- Torneiras e autoclismos; 

- Telefones; 

- Teclados e ratos de computador; 

- Interruptores; 

- Corrimãos; 

- Comandos; 

- Data show, televisão,…; 

- Mesas de trabalho no final de cada período de trabalho; 

- Outros acessórios regularmente manipuláveis. 

 O professor é responsável por deixar as janelas das salas abertas durante os intervalos; 

 Em caso de constipação sem febre e sem outros sintomas gripais frequentará normalmente 

todos os espaços escolares; poderá usar máscara; 

 Qualquer elemento da comunidade educativa que manifesta febre superior a 38º C, ou 

sintomas de gripe não deve frequentar a escola, até que a situação fique completamente 

esclarecida; 

 No caso de se confirmar a doença, este não deve frequentar a escola até que lhe seja dada 

alta clínica; 

 Em caso de infecção pelo COVID-19 a Escola Sede de Agrupamento deve ser informada; 

 

7. Estrutura de comando e controlo 

Existem, em cada escola, elemento(s) responsáveis por controlar devidamente as 

ocorrências inerentes à situação, devendo manter-se atualizados perante as orientações 

emanadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), e em contacto com a presidente da CAP. 

- Anabela Lemos (Presidente da CAP)/ outro elemento da direção 

- Coordenadores das escolas: Aldina Esteves (EB2), António Loio (EB3), Alcina Dias (EB1) 

- Ana Paula Fernandes (EB1 Sebal) 

- Regina Costa (EB1 Sebal) 

- Anabela Lima (EB1 Anobra) 

- Albertina Lima (EB1 Ega) 

- Luísa Moreira (Jardim de Infância Avenal) 

- Estela Carvalho (Jardim de Infância S. Fipo) 

- Guadalupe Nunes (Jardim de Infância Ega) 
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- Ana Cunha (Jardim de Infância Sebal) 

- Alexandra Pereira (EB2), Alexandra Figueira (ESFN) 

- Conceição Jesus, Carmo Barros (ESFN- EPS) 

- Rosa Santos, Célia Seiça (EB2-EPS) 

 

8. Medidas de isolamento e distanciamento social 

Os professores, funcionários, alunos, encarregados de educação e outros devem apresentar-

se de boa saúde nas instalações da Escola. 

Não deverão frequentar a Escola, quaisquer pessoas (alunos, professores, funcionários, 

encarregados de educação) que manifestem febre ou outros sinais de gripe, a fim de evitar o 

contágio. 

 

Caso suspeito 

 De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente como critérios clínicos 

infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória), associados a critérios 

epidemiológicos.  

 

Critérios clínicos  Critérios epidemiológicos  

 

Infeção respiratória aguda 

(febre ou  

tosse ou  

dificuldade respiratória)  

 

 

 

e 

História de viagem para áreas com transmissão comunitária 

ativa (Norte de Itália, China, Coreia do Sul, Singapura, Japão ou 

Irão) nos 14 dias antes do início de sintomas. 

OU 

Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por 

SARS-CoV-2/COVID-19, nos 14 dias antes do início dos 

sintomas.  

OU 

Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa 

instituição de saúde onde são tratados doentes com COVID-19. 

 

Perante as ocorrências, que possam surgir na escola, será sempre analisado o fator de risco 

associado, em conjunto com os elementos da saúde envolvidos na ocorrência.   
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Em caso de dúvida contactar a linha de saúde 24 (808 24 24 24), ou o Centro de Saúde 

(239 940 160/170/171). 

 

Procedimentos em caso suspeito 

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

de COVID-19, informa estrutura de controlo (direcao@aecondeixa.pt / 239 940 200); 

 

Medidas de isolamento  

A colocação numa área de “isolamento” visa impedir a exposição e a propagação da doença. 

Cada escola, do agrupamento, tem definido um espaço específico para esta situação. 

 Sempre que os responsáveis da Escola ou elemento pertencente à estrutura de comando e 

controlo, identifiquem um caso suspeito de Covid-19, devem telefonar para a Linha Saúde 24 

(808 24 24 24) e seguir as instruções que lhes forem transmitidas. 

 Devem ainda proceder ao Isolamento do indivíduo no espaço apropriado - gabinete médico - 

devendo ser bem arejado, limpo e desinfetado logo após a sua utilização; 

 Serão encaminhados para o espaço de isolamento por assistente operacional específico ou 

na sua ausência por qualquer um dos elementos da direção/coordenação/professor 

titular/educador da escola ou pelas docentes da EPS, devidamente protegidos com luvas 

descartáveis ou cumprir as precauções básicas de controlo de infeção, quanto à higiene das 

mãos; 

 Durante o período de ocupação do gabinete médico, o atendimento aos encarregados de 

educação será feito em espaço livre alternativo ao gabinete dos DT, com a utilização dos 

materiais necessários que, para o efeito, serão facultados pelo elemento responsável pelo 

acompanhamento à sala de isolamento; 

 No caso dos alunos, serão contactados os pais/encarregados de educação, no sentido de se 

promover a observação da criança/jovem por um profissional de saúde. A criança/jovem 

será isolada, até os pais a virem buscar; durante o compasso de espera ficará de máscara e 

assim sairá da escola. Será monitorizada a febre e ser-lhe-á dado Ben-u-ron, se o 

encarregado de educação assim o autorizar; 

 No caso de ser um adulto, poderá ser contactado um familiar para que o venha buscar, mas 

se se encontrar capaz poderá regressar a casa sozinho e proceder de acordo com a sua 

situação, mantendo o uso de máscara e contactar a linha SNS 24 (808 24 24 24). 

mailto:direcao@aecondeixa.pt


7 
 

 Se for necessário auxílio de um acompanhante para monitorizar os sintomas, qualquer um 

dos elementos que integra a equipa de comando e controlo o poderá fazer, no gabinete 

médico; este deverá ter máscara e luvas. 

 O termómetro utilizado será desinfetado após cada utilização. 

 Da avaliação pelo SNS24 pode resultar:  

a. Caso Suspeito Não Validado: este fica encerrado para COVID-19. O SNS24 define os 

procedimentos à situação clínica em análise; 

b. Caso Suspeito Validado: a DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), 

o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e Autoridade de Saúde 

Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. 

c. A Presidente de CAP informa de imediato o delegado regional de educação sobre a 

existência do caso suspeito validado.  

d. A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por 

sua vez informa a Autoridade de Saúde Local.  

e. A Autoridade de Saúde Local informa dos resultados dos testes laboratoriais e se o caso 

não for confirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os 

procedimentos habituais de limpeza e desinfeção, sendo desativadas as medidas do 

plano de contingência; se o caso for confirmado, a área de “isolamento” deve ficar 

interditada até à validação da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade 

de Saúde Local. Esta interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde. 

 

9. Na situação de caso confirmado 

 A escola providencia a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”; 

 Reforça a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas 

e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem 

contaminadas;  

 Dá especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o doente 

confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por este);  

 Armazena os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 ou 70 

mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado e enviado para 

operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico.  
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10. Medidas de manutenção da atividade escolar em situação de crise 

 A realização de eventos conjuntos será analisada caso a caso e dessa análise será dado 

conhecimento à comunidade escolar; 

 Em caso de ausência pouco significativa de professores, recorre-se ao sistema de 

substituição de acordo com os recursos humanos disponíveis. No caso do absentismo dos 

professores ser elevado, será avaliada a situação e poderá ocorrer a alteração do horário 

semanal escolar. 

 Em caso de ausência pouco significativa de assistentes operacionais, recorre-se ao sistema 

de substituição pelos diferentes espaços garantindo, tanto quanto possível, o seu 

funcionamento. No caso do absentismo dos assistentes operacionais ser elevado, será 

avaliada a situação e poderá ocorrer a alteração do horário de funcionamento ou mesmo 

encerramento de alguns serviços. 

 No caso de não funcionamento do refeitório da escola, será avaliada a situação e poderão 

ser suspensas as atividades escolares da tarde. 

 No caso de eventual encerramento da Escola, fornecer-se-ão aos Alunos, Pais e 

Encarregados de Educação informações referentes ao período de encerramento e a medidas 

de vigilância a adotar, sobretudo através do site do Agrupamento e por e-mail. 

 

Este Plano será adaptado a cada um dos estabelecimentos de ensino do Agrupamento e aos 

membros da comunidade educativa; será ainda reavaliado e atualizado sempre que necessário, 

em articulação com as entidades competentes e de acordo com novas orientações emanadas 

inerentes à evolução da infeção. 

 

Condeixa, 9 de março de 2020 

A Coordenadora da Escola Promotora de Saúde,  A Presidente da CAP, 

 Conceição Caramelo           Anabela Lemos 
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ANEXO 

(Informações relevantes) 

 

Procedimento de vigilância de contactos próximos  

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.  

O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de:  

1. “Alto risco de exposição”: 

 - 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.  

 

2. “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como: 

- 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).  

Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 

dias desde a data da última exposição a caso confirmado. 

 

 

Procedimentos preventivos 

 

 Regresso de deslocações ao estrangeiro: 

 Os docentes, alunos e demais acompanhantes que tenham regressado ou que tenham 

estado em contacto próximo e direto com quem tenha regressado de país ou zona de 

risco para a infeção pelo COVID-19, identificados pela DGS, devem, nos 14 dias 
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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 de imediato à linha 

SNS 24 (808 24 24 24) que analisará o risco em concreto e dará as devidas 

recomendações/orientações. 

 

 

Justificação da ausência ao trabalho 

 Quando os docentes ou não docentes não possam comparecer ao trabalho por motivos de 

doença ou por assistência a filho, neto ou membro do agregado familiar, nos termos gerais, 

essas ausências seguem o regime previsto na lei para essas eventualidades. 

 Quando os docentes ou não docentes não possam comparecer ao trabalho por motivo de 

isolamento profilático, as ausências ao serviço, independentemente da respetiva duração, 

têm os efeitos das faltas por motivo de isolamento profilático, previstas na alínea j) do n.º 

2 do artigo 134.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo 

à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual. Nestes casos é utilizado o 

formulário próprio, designado por «Certificação de Isolamento Profilático — Identificação 

de trabalhadores/alunos em situação de isolamento», Mod. 1 -DGAEP, o qual substitui, 

consoante o caso, o respetivo documento justificativo da ausência ao trabalho, devendo 

aquele formulário ser remetido pelos serviços de saúde competentes à secretaria–geral ou 

equiparada da área governativa a que pertence o serviço ou estabelecimento visado, no 

prazo máximo de cinco dias úteis após a sua emissão. 

As secretarias -gerais remetem o documento a que se refere o ponto anterior aos serviços 

e organismos a que pertencem os trabalhadores em situação de isolamento profilático, no 

prazo máximo de dois dias úteis. 

 

 

 


