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1. ENQUADRAMENTO 

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

enfrentar, de modo adequado, as possíveis consequências da pandemia COVID -19, pelo novo Coronavírus 

(SARS-CoV-2), 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 da disseminação da COVID-19 

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 da 

pandemia COVID-19, 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 pandemia. 

 

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 da 

pandemia, 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 SARS-CoV-2 

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

SARS-CoV-2. Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser 

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

 

1.2. PRINCIPAIS SINTOMAS 

 A doença manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, tosse 

ou 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.   
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1.3. TEMPO DE INCUBAÇÃO E FORMAS DE TRANSMISSÃO 

 

1.3.1. TEMPO 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. 

 

1.3.2. FORMAS DE TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO 

 

Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de:   

 

• Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa infetada 

tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, no nariz ou nos 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, o nariz ou os olhos.  

 

Existem ainda estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente infetados em espaços 

fechados.  

 

1.4. MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

Para minimizar o risco de infeção por SARS-CoV-2, é fundamental adotar medidas de prevenção e 

controlo da transmissão da COVID-19.  

A definição destas medidas deve considerar que o vírus se transmite de pessoa para pessoa, 

essencialmente através de gotículas que podem ser inaladas ou depositar-se em superfícies ou objetos em 

que tocamos, e, eventualmente, através de aerossóis potencialmente infetados em espaços fechados.   

Neste sentido, destacam-se as seguintes medidas:   

• Distanciamento entre pessoas;   

• Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos e etiqueta respiratória;  

• Utilização de equipamentos de proteção individual (por exemplo, máscaras);   

• Higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos espaços;  

• Automonitorização de sintomas, não se deslocando para a escola pessoas com sintomas sugestivos 

de COVID-19.  

Não havendo ainda uma vacina ou tratamento específico para esta doença, as medidas preventivas 

assumem um papel crucial no combate à COVID-19. 
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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, todos os alunos e Pais/Encarregados de Educação têm acesso a contas de e-mail 

institucional de modo a ser assegurado 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 diligenciar a permanência dos 

alunos no domicílio; 

Se eventualmente ocorrer o encerramento da escola, os alunos e Pais/Encarregados de Educação serão 

informados quanto ao período de encerramento e as medidas de vigilância a adotar, através do site da escola 

e pelo e-mail institucional. 

 

À semelhança do pessoal docente, em caso de ausência de pessoal não docente recorre-se ao 

sistema de substituição, sempre que possível. 

 

2.1.1. ATIVIDADES ESSENCIAIS E   PRIORITÁRIAS 

 Limpeza de espaços e desinfeção; 

 Segurança / vigilância do edifício; 

 Contactos com o exterior em situações excecionais e imperativas (serviços de saúde, 

fornecedores…); 

 Cumprimento do plano de emergência e evacuação da Escola. 

 

Para a manutenção das atividades essenciais e prioritárias ao normal funcionamento da escola será 

assegurada a entrada de bens ou serviços, como por exemplo fornecedores, com a devida autorização dos 

responsáveis pelo estabelecimento. 

 

2.2.2. ATIVIDADES NÃO PRIORITÁRIAS (PASSÍVEIS DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA) 

 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. MEDIDAS APLICADAS NO AGRUPAMENTO 

Para a abertura do estabelecimento de educação ou ensino em segurança, e atendendo à evolução da 

pandemia da COVID-19, foi definido um conjunto de estratégias, dando prioridade à prevenção da doença e à 

minimização do risco de transmissão do novo coronavírus, procurando garantir condições de segurança e 

higiene, através da adoção de um conjunto de medidas adequadas e preventivas, de acordo com as normas 

emanadas pela DGS.  

Para além do uso obrigatório de máscara dentro do recinto escolar e da desinfeção das mãos à entrada 

dos espaços a utilizar, bem como a indicação para seguir a sinalética colocada ao longo de todo o recinto 

escolar, foram tomadas medidas diversas tais como a reorganização de horários e espaços, as formas de 

comunicação e circulação dentro das várias unidades educativas e a limitação de circulação em determinados 

espaços, que visam prevenir a disseminação da doença e garantir o funcionamento das Escolas nas melhores 

condições de segurança para todos os que as frequentam. Tais medidas integram o Plano Geral Orientador do 

Processo de Ensino Aprendizagem, implementado em todas as unidades educativas do Agrupamento. 

Sem nunca esquecer as orientações da Direção Geral da Saúde, cada unidade educativa adaptará estas 

medidas à realidade do estabelecimento de educação e ensino, bem como à idade das crianças/alunos que o 

frequentam. 

 

2.3. ATUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO E ENSINO PERANTE UM CASO SUSPEITO DE 

COVID-19 

 

2.3.1. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO 

De acordo com o SNS24, todas as pessoas que desenvolvam quadro respiratório agudo de tosse 

(persistente ou agravamento de tosse habitual), ou febre (temperatura ≥ 37,5ºC), ou dispneia / 

dificuldade respiratória, são considerados suspeitos de COVID-19. 

 

2.3.2. PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PERANTE UM CASO SUSPEITO 

1.º) Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa presente no estabelecimento de 

educação e ensino, são imediatamente ativados todos os procedimentos constantes no Plano de 

Contingência, contactando-se de imediato o ponto focal. 

2.º) O caso suspeito de COVID-19, quando se trate de um menor, é acompanhado por um adulto, para a área 

de isolamento, através de circuitos próprios. Sempre que se trate de um adulto, dirige-se sozinho para 

a área de isolamento.  

3.º) Caso se trate de um menor de idade, é contactado de imediato o encarregado de educação, de modo a 

informá-lo sobre o estado de saúde do menor. O encarregado de educação deve dirigir-se ao 

estabelecimento de educação e ensino, preferencialmente em veículo próprio.   

4.º) O encarregado de educação ou o próprio, se for um adulto, contacta o SNS 24 ou outras linhas criadas 

para o efeito e segue as indicações que lhe forem dadas. O diretor ou o ponto focal do estabelecimento 

de educação e ensino pode realizar o contacto telefónico se tiver autorização prévia do encarregado de 

educação.   

5.º) É promovida a 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);  

6.º) É feito o acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois sacos de plástico, 
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resistentes, devidamente fechados e colocados em contentores de resíduos indiferenciados após 24 horas 

da sua produção (nunca em ecopontos).  

 

Nota: Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito, a Autoridade de 

Saúde Local deve ser informada da situação pelo diretor ou ponto focal do estabelecimento de educação e ensino. 

 

2.3.3. ÁREA DE ISOLAMENTO 

Em todas as unidades educativas será estabelecida uma área de isolamento, devidamente sinalizada e 

arejada para onde serão encaminhados os membros da comunidade educativa que apresentem um quadro 

sintomático compatível com infeção por COVID-19 até serem contactadas as entidades de saúde 

responsáveis. 

Na Escola Sede do Agrupamento, esta sala funcionará no Bloco de aulas nº 2. 

A sala de isolamento será equipada de acordo com as orientações da autoridade de saúde e será 

totalmente higienizada e desinfetada após cada ocupação por caso suspeito de COVID-19. 

Quando possível e com as devidas precauções, o encarregado de educação do aluno que se encontra 

com suspeita de infeção por COVID-19, com a devida autorização do responsável pelo estabelecimento de 

educação e ensino, poderá recolhê-lo no automóvel próprio o mais próximo possível da sala de isolamento, 

sendo o aluno encaminhado até ao mesmo pelo colaborador que no momento esteja a fazer o 

acompanhamento do aluno nessa sala. 

 

2.3.4. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS 

Todas as Unidades Educativas serão apetrechadas com: 

 Termómetro; 

 Máscaras cirúrgicas (para o doente suspeito de infeção); 

 Equipamentos de proteção individual (EPI): máscaras, luvas e avental/bata descartáveis, a utilizar 

enquanto medida de precaução pelos trabalhadores que prestam assistência ao doente com sintomas 

(caso suspeito); 

 Solução antisséptica de base alcoólica (SABA); 

 Em todas as Unidades Educativas estarão permanentemente disponíveis, sabão ou desinfetante para 

as mãos e toalhetes de papel de forma a permitir uma higienização frequente das mãos pelos utentes, 

nos vários espaços frequentados; 

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

sala de isolamento; 

 Equipamento de limpeza exclusivo para a sala de isolamento que será devidamente limpa e 

desinfetada com água e lixívia após a sua utilização; 

 Equipamentos de limpeza diversificados para instalações sanitárias e outros espaços; 

 Produtos para higienização e limpeza de equipamentos e utensílios, assim como dos objetos e 

superfícies mais manuseadas (ex: corrimãos, maçanetas de portas). A limpeza e desinfeção das 

superfícies deve ser realizada com detergente desengordurante, seguido de desinfetante; 

 Disponibilização de painéis e cartazes informativos sobre os procedimentos de higienização das mãos 
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nas várias áreas da Escola, com especial atenção na zona de refeições e área de isolamento. 

 

2.4. ATUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO E ENSINO PERANTE UM CASO CONFIRMADO 

DE COVID-19 FORA DO ESTABELECIMENTO  

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação e ensino, devem ser 
seguidos os seguintes passos:   

  

1.º) Perante a comunicação ao estabelecimento de educação e 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 e ser contactado o ponto focal. 

2.º) A Direção do estabelecimento de educação e ensino ou o ponto focal contacta de imediato a Autoridade 

de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, a informar da situação.    
 

2.5. MEDIDAS A ADOTAR PELO CASO CONFIRMADO 

Perante um caso com teste laboratorial (rRT-PCR) positivo para a COVID-19, o mesmo deve permanecer 

em isolamento até cumprir com os critérios de cura documentada (Norma nº 004/2020 da DGS).  
 

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 escrita da Autoridade de Saúde Local, a pessoa pode regressar ao 

estabelecimento de educação e ensino. 

2.6. COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS PARCEIROS (atuação perante um surto em contexto 

escolar) 

1.º) De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública 

comunica à Direção do estabelecimento de educação e ensino o risco e as medidas de proteção 

individuais e coletivas a adotar. 

2.º) Após indicação da Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública, a Direção do estabelecimento 

de educação e ensino informa todos os encarregados de educação e restante comunidade escolar 

da existência de um surto, das medidas que foram tomadas e das que deverão ser adotadas. Esta 

comunicação deve ser detalhada, preservando a confidencialidade e anonimato dos envolvidos.  

3.º) A Direção do estabelecimento de educação e ensino assegura a disponibilização de recursos e 

equipamentos para garantir o cumprimento das medidas indicadas pela Autoridade de Saúde. Neste 

processo o papel das Autarquias é fundamental.  

https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/normas-orientacoes-e-informacoes/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0042020-de-23032020-pdf.aspx
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O encerramento de parte ou da totalidade do estabelecimento de educação e ensino não implica 

necessariamente a interrupção do processo pedagógico ou de aprendizagem, seguindo-se, neste caso, as 

orientações previstas no Plano Orientador do Processo de Ensino e Aprendizagem.   

2.6.1. 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 (PONTO FOCAL) 

RESPONSÁVEIS SUBSTITUTOS 

António Barros (Diretor) 
Olinda Ribeiro (Adjunta)  

Delegado de Segurança  

Coordenador/responsável de estabelecimento 
Docente designado pela coordenadora de 

estabelecimento 

CONTACTOS DIÁRIOS COM AS FAMÍLIAS 

RESPONSÁVEIS SUBSTITUTOS 

Diretor de Turma 
Docente titular de grupo/turma 

José Carlos Brito (Coordenador dos DT) 
Coordenador/responsável de estabelecimento 

SERVIÇOS DE APOIO 

ÁREA RESPONSÁVEIS SUBSTITUTOS 

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

Elisabete Machado (AO) 

PESSOAL DOCENTE Rita Beleza Moreira (Coordenadora de 

Educação para a Saúde) 

Natália Fumega (Coordenadora de  

Cidadania) 

ACOMPANHAMENTO DE INDIVÍDUOS INFETADOS NA ÁREA DE ISOLAMENTO 

RESPONSÁVEL SUBSTITUTO 

Alexandrina Fernandes (AO) 

Beatriz Fernandes (AO) 
Deolinda Gonçalves (AO) 

CUMPRIMENTO DO PLANO DE EMERGÊNCIA E EVACUAÇÃO DA ESCOLA 

Todos os membros presentes 
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Os docentes, não docentes, alunos, encarregados de educação e outros devem 

apresentar-se de boa saúde nas instalações da Escola. 

 

2.7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

 

 

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. 

 

  

 

Quaisquer pessoas (alunos, professores, assistentes operacionais, técnicos) 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), 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. 

 

 

2.8. PLANO DE COMUNICAÇÃO 
 

Contactos telefónicos pertinentes, a saber: 

Linha Saúde 24 – 808 24 24 24;  

Diretor do Agrupamento: 918862665 

Ponto focal: 918697030 (Olinda Ribeiro) 

Todos os elementos da comunidade escolar que apresentem os sintomas 

de infeção por COVID-19 

 

NÃO DEVEM FREQUENTAR A ESCOLA! 
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Quaisquer comportamentos contrários às 

medidas e regras estabelecidas neste Plano de 

Contingência que potenciem o contágio serão 

sujeitos a procedimento disciplinar. 

 

2.9. DIVULGAÇÃO DO PLANO 
 

Este Plano de Contingência, elaborado de acordo com as orientações emanadas pela Direção Geral de 

Saúde, será dado a conhecer a todos os trabalhadores, alunos, pais e encarregados de educação e será 

publicado na página do agrupamento www.aegn.pt.   

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

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

 

2.10. AVALIAÇÃO 
 

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

competentes e de acordo com novas orientações emanadas. 

http://www.aegn.pt/

