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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GONÇALO NUNES 

 

 

 

PLANO DE CONTINGÊNCIA COVID-19 

 

 

1. ENQUADRAMENTO 

O Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes elaborou um plano de contingência que vai permitir-lhe 

enfrentar, de modo adequado, as possíveis consequências de uma epidemia pelo coronavírus COVID-19, em 

estreita articulação com o pessoal docente e não docente, as famílias, os serviços de saúde e outras estruturas 

pertinentes da comunidade educativa. 

 

Sabendo que as escolas assumem um papel determinante na prevenção de uma epidemia, 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, a elaboração deste plano de contingência assume particular 

importância. 

 

O objetivo do Plano de Contingência é manter a atividade da Escola face aos possíveis efeitos de uma 

epidemia, nomeadamente o absentismo de professores e alunos, assistentes operacionais e outros 

funcionários e membros da comunidade educativa, bem como as respetivas repercussões nas atividades 

escolares, no ambiente familiar e social de toda a comunidade educativa envolvente. Consiste também num 

conjunto de medidas e ações a desenvolver oportunamente, de modo articulado, em cada fase de possível 

epidemia. 

 

As medidas necessárias, a sua calendarização, bem como as responsabilidades de cada indivíduo no 

Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes, devem ser ajustadas aos diferentes cenários de evolução de 

epidemia, a fim de assegurar que cada um saiba o que deve fazer em situação de crise e o que esperar das 

ações desenvolvidas por si e pelos restantes membros da comunidade educativa. 

 

Apresenta-se assim o Plano de Contingência, considerando-o adequado neste momento. O mesmo 

poderá sofrer alterações face a novas orientações ou acontecimentos. 

 

 

1.1 O CORONAVÍRUS COVID-19 

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. 
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 1.2 PRINCIPAIS SINTOMAS 

 

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

 Febre 

 Tosse 

 Falta de ar (dificuldade respiratória) 

 Cansaço 

 

  

1.3 TEMPO DE INCUBAÇÃO E FORMAS DE TRANSMISSÃO 

 

TEMPO DE INCUBAÇÃO 

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

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). 

    

FORMAS DE TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO 

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

 Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 µm); 

 Por contacto direto com secreções infeciosas; 

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

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 e ainda através do 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). 

 

 

 

 

 

https://www.sns24.gov.pt/tema/sintomas/febre/
https://www.sns24.gov.pt/avaliar-sintomas/
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2. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DOS EFEITOS QUE A INFEÇÃO DE TRABALHADORES PODE CAUSAR NO 
SERVIÇO: 

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

respetivas aulas e gestão das disponibilidades de horário dos outros docentes, de modo a assegurar a 

lecionação das aulas. Os professores que se mantiverem no ativo deverão, dentro do possível, garantir o envio 

de material aos alunos que se encontram em casa, de forma a minimizar os efeitos do absentismo. 

Desta forma, torna-se necessário, garantir os contactos por e-mail de todos os alunos e Pais ou 

Encarregados de Educação e assegurar o acompanhamento individualizado aos alunos que manifestarem 

mais necessidade de apoio. 

 

No caso do absentismo dos professores ser elevado: 

 

 Distribuir o serviço docente por professores de apoio educativo, quando possível; 

 Solicitar a colaboração dos Pais/Encarregados de Educação para permanência dos alunos no 

domicílio; 

 

 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 adoptar, sobretudo 

através de site da Escola e por e-mail. 

 

 

ATIVIDADES ESSENCIAIS E PRIORITÁRIAS: 

 Limpeza de espaços e desinfeção; 

 Segurança / vigilância do edifício; 

 Serviços administrativos; 

 Contactos com exterior (serviços de saúde, pais e encarregados de educação, fornecedores…); 

 Cumprimento do plano de emergência e evacuação da Escola. 

 

Para a manutenção das atividades essenciais e prioritárias será assegurada a entrada de bens ou 

serviços, como por exemplo fornecedores, após a comunicação de informação considerada relevante. 

 

ATIVIDADES NÃO PRIORITÁRIAS (PASSÍVEIS DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA EM CASO DE EPIDEMIA): 

 Atividades Extracurriculares; 

 Atividades Letivas (aulas) – a permanência dos alunos na Escola, no entanto, deverá ser mantida 

até à medida do possível. 
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2.2 PREPARAÇÃO PARA FAZER FACE A UM POSSÍVEL CASO DE INFEÇÃO POR COVID-19 DE 

MEMBRO DA COMUNIDADE ESCOLAR 

  

 

ÁREA DE ISOLAMENTO 

Na Escola Sede do Agrupamento será estabelecida uma área de isolamento a funcionar no gabinete 

junto à receção 

Nas restantes Unidades Educativas a coordenadora/responsável de estabelecimento definirá igualmente 

uma área de isolamento, devidamente arejada, para onde serão encaminhados os membros da comunidade 

escolar que apresentem um quadro sintomático compatível com infeção por COVID-19 até serem contactadas 

as entidades de saúde responsáveis 

 

  

PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS 

 Sempre que um profissional da comunidade escolar tenha conhecimento de algum aluno ou outro 

profissional que apresente sintomatologia compatível com infeção por COVID-19, deve encaminhá-lo para a 

área de isolamento e informar a coordenação operativa que por sua vez, contactará as entidades de saúde 

(Linda de Saúde 24 ou Autoridade Local de Saúde) e providenciará o contacto com os Pais/Encarregados de 

Educação quando se trate de um aluno. 

Na deslocação para a área de isolamento do utente com sintomas devem ser evitados locais de maior 

aglomeração de pessoas/trabalhadores na Escola. 

 Na área de isolamento o responsável pelo acompanhamento dos alunos deve usar máscara e luvas, 

registar no impresso próprio a sintomatologia e medir a temperatura do doente e realizar uma primeira 

entrevista para verificar o contexto epidemiológico. 
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COORDENAÇÃO DO PLANO – (RESPONSÁVEIS E SUBSTITUTOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSÁVEIS E RESPETIVOS SUBSTITUTOS 

COORDENAÇÃO DO PLANO 

ORGÃOS DE GESTÃO DA ESCOLA 

COORDENADOR 

António Miranda Barros da Silva (Diretor) 

COORDENAÇÃO EQUIPA OPERATIVA/SUBSTITUTOS 

António Barros (Diretor) Olinda Ribeiro (Adjunta do Diretor) 

COORDENAÇÃO OPERATIVA 

RESPONSÁVEIS SUBSTITUTOS 

 António Barros (Diretor)  Olinda Ribeiro (Adjunta do Diretor) 

 Coordenador/responsável de estabelecimento  Cosme Campinho (Delegado de Segurança) 

CONTACTOS DIÁRIOS COM AS FAMÍLIAS 

RESPONSÁVEIS SUBSTITUTOS 

 Diretor de Turma 

 Docente titular de grupo/turma 

 José Carlos Brito (Coordenador DT) 

 Coordenador/responsável de estabelecimento 

SERVIÇOS DE APOIO 

ÁREA RESPONSÁVEIS SUBSTITUTOS 

FUNCIONÁRIOS  José Manuel Vale (Coordenador AO) 
 Clementina Gomes (Chefe dos SA) 

 Elisabete Machado 

PESSOAL DOCENTE  Rita Beleza (PES)  Natália Fumega (EECE) 

ACOMPANHAMENTO DE INDIVÍDUOS INFETADOS NA ÁREA DE ISOLAMENTO 

RESPONSÁVEL SUBSTITUTO 

 Maria Conceição Amaral  Maria Deolinda Gonçalves 

CUMPRIMENTO DO PLANO DE EMERGÊNCIA E EVACUAÇÃO DA ESCOLA 

Todos os membros presentes 
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RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS 

 

Todas as Unidades Educativas serão apetrechadas nas suas áreas de isolamento com: 

 Termómetro; 

 Máscaras cirúrgicas (para o doente suspeito de infeção); 

 Máscaras e luvas descartáveis a utilizar enquanto medida de precaução pelos trabalhadores que 

prestam assistência ao doente com sintomas (caso suspeito); 

 Solução antisséptica de base alcoólica (SABA); 

 Disponibilização de informação sobre os procedimentos de higienização das mãos nas várias áreas da 

Escola, com especial atenção na zona de refeições e área de isolamento; 

 Em todas as Unidades Educativas estarão permanentemente disponíveis nos WC e refeitórios, sabão 

em gel para as mãos e toalhetes de papel de forma a permitir uma higienização frequente das mãos 

pelos utentes; 

 Contentor de resíduos com abertura não manual e saco plástico (com espessura de 50 ou 70 µm); 

 Equipamento de limpeza exclusivo desse espaço que será devidamente limpo e desinfetado com água 

e lixívia após a sua utilização; 

 Produtos de higiene e limpeza para higienização e limpeza de equipamentos e utensílios, assim como 

dos objetos e superfícies que são mais manuseadas (ex: corrimãos, maçanetas de portas). A limpeza 

e desinfeção das superfícies deve ser realizada com detergente desengordurante, seguido de 

desinfetante. 
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CRONOGRAMA DE AÇÕES DE FORMAÇÃO / INFORMAÇÃO 

  

Este Plano de Contingência será dado a conhecer a todos os trabalhadores, alunos, pais e 

encarregados de educação. 

 Os trabalhadores serão informados, sobre a COVID-19 de forma a, por um lado, evitar o medo e a 

ansiedade e, por outro, estes terem conhecimento das medidas de prevenção que devem instituir. 

Toda a comunidade escolar do Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes terá formação, de forma a 

desenvolver capacidades e competências para fazer face às situações que possam surgir no âmbito de uma 

epidemia, a saber: 

 

 

PÚBLICO-ALVO DATA/LOCAL HORA 
RESPONSÁVEL 

FORMAÇÃO 

Pessoal docente De 2 a 6 de março 
 

- 

Informação através do e-

mail institucional 

Pessoal não docente De 2 a 6 de março - 
Informação através do e-

mail institucional 

Alunos 
 

De 2 a 6 de março 
A designar 

Aula orientada pelo Diretor 

de Turma/Docente titular 

de grupo/turma sobre a 

prevenção da infeção pelo 

COVID-19 

Alunos Delegados de Turma 

Representantes dos pais e 

encarregados de educação 

11 de março 17:30h 
Olinda Ribeiro 

José Carlos Brito 

Pais e Encarregados de Educação De 2 a 6 de março A designar 

Informação através do e-

mail institucional 

encaminhada pelo Diretor 

de Turma/Docente titular 

de Grupo/Turma 

Coordenadores/Responsáveis de 

estabelecimento 
De 9 a 13 de março 17:30h 

Olinda Ribeiro 

José Carlos Brito 
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Nestas sessões, para além de toda a informação fornecida serão distribuídos folhetos informativos. 

Outra informação adicional poderá ser consultada na Escola. Colocação de toda a informação, no site da 

Escola. 

Afixação de cartazes informativos junto aos pontos de higienização das mãos e nos diversos espaços da 

Escola, de fácil acesso aos vários elementos da comunidade educativa. 

Partilha de informações atualizadas sobre a infeção por COVID-19 por e-mail com todos os membros da 

comunidade educativa. 

 

 

3. DILIGÊNCIAS A EFETUAR NA PRESENÇA DE UTENTE (S) SUSPEITO (S) DE INFEÇÃO POR COVID-19 

NA ESCOLA  

 

DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO 

A definição seguidamente apresentada é baseada na informação disponível, à data, no Centro Europeu e 

Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis (ECDC). 

 

CRITÉRIOS CLÍNICOS  CRITÉRIOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 

Infeção respiratória aguda 

(febre ou tosse ou 

dificuldade respiratória) 

requerendo ou não 

hospitalização 

 

 

 

E 

História de viagem para áreas com transmissão comunitária ativa 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 

Na presença de um caso suspeito de infeção por COVID-19 devem efetuar-se os seguintes 

procedimentos: 

    Acionar o Plano de Contingência da Escola para o COVID-19; 

 Procurar manter atualizada a informação sobre COVID-19, de acordo com o disponibilizado pela Direção-

Geral da Saúde, Autoridade de Saúde Local e meios de comunicação oficiais. 

Todos os espaços e materiais que tiverem sido ocupados ou utilizados por qualquer elemento da 

comunidade escolar que apresente sintomatologia compatível com infeção por COVID-19 devem ser 

devidamente desinfetados segundo instruções da Autoridade de Saúde. 

» Se o CASO FOR NÃO CONFIRMADO: o espaço fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os 

procedimentos habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas as medidas do plano de 

contingência; 
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Os docentes, não docentes, alunos, encarregados de educação e outros devem 

apresentar-se de boa saúde nas instalações da Escola. 

 

4. PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO SUSPEITO VALIDADO 

» 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. 

 

Nesse caso a Escola deve: 

 Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”; 

 Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e mais 

utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminadas; 

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

(incluindo materiais e equipamentos utilizados por este); 

 Armazenar 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. 

 − A Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o médico do trabalho, comunica à DGS 

informações sobre as medidas implementadas na empresa, e sobre o estado de saúde dos contactos 

próximos do doente. 

 

 

REGRESSO DE DESLOCAÇÕES AO ESTRANGEIRO 

 

Não tendo sido decretada pela DGS, até ao presente momento, qualquer restrição a deslocações ao 

estrangeiro, recomenda-se a devida ponderação relativamente à conveniência dessas deslocações, 

principalmente para países ou zonas em que a propagação do vírus se mostra mais ativa, identificados pelas 

Autoridades de Saúde. 

 

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 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. 
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Sempre que os responsáveis da Escola identifiquem uma situação 

suspeita de doença, de acordo com os sintomas descritos, entre 

funcionários ou alunos, designadamente a existência de sintomas gripais, 

após viagens ou contactos próximos com pessoas que viajaram para zonas 

afetadas, devem telefonar para a Linha Saúde 24 (808 24 24 24) ou Drª Maria 

da Paz Amorim Luís (925 655 094 ou 917 508 532) ou Unidade de Saúde 

Pública do ACES Cávado III – Barcelos/Esposende (966 911 658) e seguir as 

instruções que lhes forem transmitidas. 

  

Quaisquer pessoas (alunos, professores, funcionários, encarregados de educação) que se apresentem 

na Escola e que manifestem febre ou outros sinais de gripe, serão aconselhados a recorrer aos Serviços de 

Saúde a fim de evitar o contágio de outras pessoas. 

Em caso de dúvida a Equipa Operativa contactará a linha de saúde 24 (808 24 24 24), ou o Delegado de 

saúde e/ou o Centro de saúde. 

A Equipa Operativa certificar-se-á de que a pessoa afetada e com sintomatologia compatível com 

COVID-19 não frequentará o Estabelecimento de Ensino num período de 14 dias, ou até que lhe 

seja dada alta clínica. 

 

 

Caso se verifique uma situação de doença por parte de um aluno ou de um profissional, deverão ser 

tomadas as seguintes medidas: 

 

 Isolamento do indivíduo num espaço apropriado. 

 Contactar o Encarregado de Educação (se for um aluno) 

 Utilizar a linha de saúde 24 ou os contactos previstos da Saúde Local 

 

Este indivíduo será acompanhado por um dos adultos designados no ponto 1 deste plano, o qual deverá 

seguir as indicações para evitar o contágio; 

 

Todos os elementos da comunidade escolar que apresentem os sintomas 

de infeção por COVID-19: 

 

NÃO DEVEM FREQUENTAR A ESCOLA! 
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ACOMPANHAMENTO DE INDIVÍDUOS INFETADOS NA ÁREA DE ISOLAMENTO 

 

 No caso de uma situação de infeção fortemente suspeita ou confirmada de um ALUNO, será feita 

igualmente a evacuação da sala onde este se encontrava, deslocando os alunos para um outro espaço e 

aplicando os procedimentos de higienização e desinfeção previstos. 

 

 No caso de uma situação de infeção fortemente suspeita ou confirmada de um PROFISSIONAL 

(docente ou não docente), será feita a evacuação da sala onde este se encontrava aplicando-se os 

procedimentos de higienização e desinfeção previstos. 

 

 No caso de se tratar de um aluno, dever-se-á comunicar a situação aos Pais e/ou Encarregados 

de Educação, os quais devem tomar providências no sentido de retirar o aluno da Escola e encaminhá-lo de 

acordo com as indicações fornecidas pelas entidades de saúde contactadas; 

 

 No caso de um aluno/profissional (docente ou não docente) informar que está em casa com sintomas 

da doença, ou com a doença: 

 

 Identificação dos espaços frequentados e listagem dos contactos próximos estabelecidos 

 Reforço das medidas de limpeza e higienização dos espaços e materiais utilizados; 

 Reforço da vigilância das pessoas que estiveram em contacto de maior proximidade em contexto 

escolar;  

 Justificação das ausências 

 

 

5. VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS 

 

A vigilância de contactos próximos deve ser a seguidamente apresentada: 

Vigilância de contactos próximos 

“Alto risco de exposição” “Baixo risco de exposição” 
 

 Monitorização ativa pela Autoridade de Saúde 

Local durante 14 dias desde a última exposição; 

 Auto monitorização diária dos sintomas da COVID-

19, incluindo febre, tosse ou dificuldade em 

respirar; 

 Restringir o contacto social ao indispensável; 

 Evitar viajar; 

 Estar contactável para monitorização ativa durante 

 os 14 dias desde a data da última exposição. 

 

 Auto monitorização diária dos sintomas da 

COVID-19, incluindo febre, tosse ou 

dificuldade em respirar; 

 Acompanhamento da situação pelo médico 

do trabalho. 
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De referir que: 

 A auto monitorização diária, feita pelo próprio, 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; 

 Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o trabalhador/aluno estiver na Escola, devem-se iniciar os 

“Procedimentos num Caso Suspeito”, estabelecidos neste Plano de Contingência; 

 Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica encerrada para 

COVID-19. 

 

“ALTO RISCO DE EXPOSIÇÃO”, é definido como: 

 Trabalhador do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, zona até 2 metros) do Caso; 

 Trabalhador que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que esteve com este em espaço 

fechado; 

 Trabalhador que partilhou com o Caso Confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou outros 

objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue, gotículas 

respiratórias 

 “BAIXO RISCO DE EXPOSIÇÃO” (casual), é definido como: 

 Trabalhador que 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). 

 Trabalhador(es) que prestou(aram) assistência ao Caso Confirmado, desde que tenha (m) seguido as 

medidas de prevenção (ex. utilização adequada da máscara e luvas; etiqueta respiratória; higiene das 

mãos). 

 

6. PLANO DE COMUNICAÇÃO 
 

Será disponibilizada no início de março, pela Equipa Operativa uma lista de todos os contactos 

telefónicos pertinentes, a saber: 

 

 Linha Saúde 24 – 808 24 24 24;  

 Drª Maria da Paz Amorim Luís (925 655 094 ou 917 508 532); 

 Unidade de Saúde Pública do ACES Cávado III – Barcelos/Esposende (966 911 658). 
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7. DIVULGAÇÃO DO PLANO 
 

Este Plano, foi elaborado de acordo com as orientações emanadas pela Direção Geral de Saúde. 

O Plano será divulgado pela Escola e explicado a todos os membros da comunidade educativa, 

conforme cronograma das ações de formação/informação. 

 

8. AVALIAÇÃO 
 

O Plano será reavaliado e atualizado sempre que necessário, em articulação com as entidades 

competentes e de acordo com novas orientações emanadas. 

 

Quaisquer comportamentos contrários às medidas e 

regras estabelecidas neste Plano de Contingência que 

potenciem o contágio serão sujeitos a procedimento 

disciplinar. 


