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Caraterização da escola 

 

1.  Enquadramento 

  

1.1 O que é o Coronavírus? 

Os coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano. A 

infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como doença mais 

grave, como pneumonia.  

O novo coronavírus, designado COVID-19, foi identificado pela primeira vez em 

dezembro de 2019 na China, na cidade de Wuhan. Este novo agente nunca tinha sido 

identificado antes em seres humanos.   

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). 

 

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 manifestação 

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

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

14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado.  

Escola 
N.º de 

Professores 

N.º de 
Assistentes 

Operacionais 

N.º  
Técnicos 

N. de 
Alunos 

EB Charcos 16 15 4 275 
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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). 

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). 

Para prevenir a transmissão devem ser tomadas as seguintes medidas: 

- 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 

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. 

- Medidas de prevenção diária 

• 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;  

• Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;  

• Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;  

• Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;  

• Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com 

secreções respiratórias. 

• Alunos, docentes e assistentes, que apresentem situação febril não deverão 

apresentar-se no estabelecimento de ensino. 
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2. Plano de contingência 

      2.1 Efeitos da infeção 

A evolução da situação a nível nacional e internacional, e indicações por parte dos 

organismos responsáveis dos Ministérios da Educação e da Saúde, poderão levar ao 

cancelamento de atividades previstas, tais como: visitas de estudo, mobilidade de 

estudantes, formação de docentes e atividades letivas.  

No caso de alguns alunos ficarem em casa, como medida de precaução, ou no caso de 

encerramento da escola, será fornecida informação imediata aos pais/encarregados de 

educação, através dos meios de comunicação do Agrupamento.  

Sempre que possível, proceder-se-á a um trabalho de articulação entre os docentes e os 

Encarregados de Educação de modo a dar a continuidade aos trabalhos, de forma a 

compensar a ausência de atividades letivas. 

O site do Agrupamento e a página do Facebook, serão atualizados com informação sobre 

o evoluir da situação. 

 

2.2 Preparação para fazer face a um possível caso de infeção 

• A sala de “isolamento” está localizada no rés-do-chão (gabinete médico). Tem 

ventilação artificial e possui revestimentos laváveis (não tem tapetes, nem 

cortinados). Tem cadeira reclinável (para descanso e conforto do elemento da escola, 

enquanto aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM); águas e 

pacotes individuais de bolachas; contentor de resíduos; solução antisséptica de base 

alcoólica - SABA; toalhetes de papel; máscaras cirúrgicas; luvas descartáveis; 

termómetro. Próximo tem uma casa de banho, com doseador de sabão e toalhetes de 

papel. 

• Procedimentos específicos: 

- Em situação de identificação de caso suspeito, em sala de aula, o docente comunica 

à funcionário responsável e esta comunica à coordenadora de escola. Esta solicita os 

materiais necessários (máscara e luvas) e indica a funcionária que acompanha o aluno 

desde a sala de aula até à sala de isolamento.   

- Em situação com adultos, adotam-se procedimentos semelhantes. 
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Intervenientes no processo: 

Coordenação e 
Equipa Operativa 

Nome Funções 

Diretor 
José Manuel Batista 

Carreira 

- Informa/Sensibiliza o pessoal docente e não 
docente, alunos e encarregados de educação; 
-  Reúne com a equipa operativa; 
- Informa o delegado regional de educação sobre o 
caso suspeito validado. 

Subdiretora Helena Coutinho Lopes Substitui o Diretor, sempre que necessário. 

Coordenadora de 
escola 

Edite Prates 

- Assegura a implementação do plano; 
- Sensibiliza a comunidade escolar para cumprimento 
de normas; 
- Contacta o Diretor em qualquer eventualidade ou 
necessidade. 

Assessora Ana Paula Loureiro Substitui a Coordenadora da escola. 

Assistentes 
operacionais 
responsáveis 

Marina Fernandes 
M.ª Otília Pires 

- Controlam a limpezas de salas e espaços escolares, 
em diversas alturas do dia; 
- Fazem o controlo de necessidades; 
- Sensibilizam o pessoal não docente para a 
implementação do plano; 
- Acompanham o doente, caso seja necessário. 

 

• Definir responsabilidades 

- Qualquer docente, trabalhador não docente, aluno ou visitante, com sintomas de 

COVID-19 e ligação epidemiológica, têm de fazer chegar essa informação à 

coordenadora da escola ou quem a substitui.  

- Sempre que for reportada uma situação de alguém com sintomas, a coordenadora da 

escola ou quem a substitui, informa de imediato o Diretor ou a Subdiretora. 

• Contactos: linha SNS 24 - 808 24 24 24 

                 Centro de Saúde de Almeirim - 243 594 350       

• Equipamentos e produtos: 

- máscaras cirúrgicas e luvas estão disponíveis na sala de “isolamento”; 

- as casas de banho estão equipadas com sabão e toalhetes de papel; 

- em alguns locais mais movimentados está disponível solução antisséptica; 

- contentor de resíduos, com abertura não manual e saco plástico (com espessura de 

50 a 70 micra); 

- equipamentos de limpeza de uso único devem ser eliminados ou descartados após 

utilização. Quando a utilização única não for possível, deve estar prevista a limpeza 

e desinfeção após a sua utilização (ex. baldes e cabos), assim como a possibilidade 

do seu uso exclusivo na situação em que existe um Caso Confirmado.  



 
 

Página 6 de 9 

- a limpeza e desinfeção das superfícies mais manuseadas, como as maçanetas das 

portas, teclados dos computadores, tampos das mesas e telefones, deve ser 

realizada com detergente desengordurante, seguido de desinfetante.  

• Informação 

- Em vários locais da escola, nomeadamente junto às casas de banho encontram-se 

cartazes disponibilizados pela Direção Geral de Saúde, com recomendações, para 

prevenir a infeção. Estes cartazes também estão publicados no site do agrupamento 

assim como este plano de contingência. 

- O Diretor ou a Subdiretora reunirá com a coordenadora de escola, assessora, 

assistentes operacionais, que serão responsáveis por tomar todas as providências no 

caso de surgir um caso suspeito, para fornecer todas as informações necessárias e 

aferir procedimentos. 

- Será enviado e-mail para todos os docentes e não docentes, a dar conhecimento 

deste plano e a alertar para tomarem todas as medidas de prevenção diária, e 

estarem atentos a quaisquer sinais ou sintoma de infeção. 

- É solicitado a todos os docentes que sensibilizem os alunos para as questões de 

higiene e para estarem atentos aos sintomas, que podem indiciar uma situação de 

infeção. Também serão explicados os procedimentos a tomar em caso de sintomas. 

• Diligências a efetuar na presença de um caso suspeito 

-   Deve ser acionado o plano de contingência. 

    - A coordenadora de escola ou quem a substitui deve confirmar a efetiva 

implementação dos procedimentos específicos estabelecidos. 

− 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.  
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3. Procedimento num caso suspeito 

Critérios clínicos Critérios epidemiológicos 

 Infeção respiratória aguda  

(febre ou tosse ou 

dificuldade respiratória) 

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 nos 14 dias 

antes do início dos sintomas 
ou 

Pessoa que tenha estado numa instituição de saúde onde são tratados 
doentes com COVID-19 

 

Qualquer docente, trabalhador não docente, aluno ou visitante, com sinais e sintomas 

de COVID-19 e ligação epidemiológica, informa a coordenadora da escola, ou quem a 

substitui, (preferencialmente por via telefónica) e dirige-se para a sala de “isolamento”, 

no rés-do-chão. Deve colocar uma máscara cirúrgica. Já na sala contacta a linha SNS 24. 

Se alguém identificar uma pessoa com critérios compatíveis com a definição de caso 

suspeito também informa a coordenadora da escola, ou quem a substitui. 

Nas situações necessárias, em particular no caso dos alunos, a coordenadora da escola, 

ou quem a substitui, assegura que seja prestado, o acompanhamento até à sala de 

“isolamento”. Quem acompanha/presta assistência, deve cumprir as precauções básicas 

de controle da infeção. Colocar máscara cirúrgica e luvas descartáveis antes de se iniciar 

esta assistência, além do cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção 

(PBCI) quanto à higiene das mãos. 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. 

O profissional de saúde do SNS 24 questiona o doente ou quem o acompanha quanto a 

sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-

19. Após avaliação, o SNS 24 informa o seguinte:  

− Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à 

situação clínica;  

− Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao 

Médico (LAM), da Direção-Geral da Saúde (DGS), para validação da suspeição.  

Desta validação o resultado poderá ser:  

− Caso Suspeito Não Validado, este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define os 

procedimentos habituais e adequados à situação clínica.  

− Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). 
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O Diretor ou a Subdiretora informa de imediato o delegado regional de educação sobre o 

caso suspeito validado. 

4. Procedimento num caso suspeito validado 

O doente deverá permanecer na sala de “isolamento” (com máscara cirúrgica, desde 

que a sua condição clínica o permita), até à chegada do INEM, ativada pela DGS, que 

assegura o transporte para o Hospital de referência.  

O acesso de outras pessoas à sala de “isolamento” fica interditado (exceto aos adultos 

designados para prestar assistência). 

A coordenadora da escola, ou quem a substitui, colabora com a Autoridade de Saúde 

Local na identificação dos contactos próximos do doente (Caso suspeito validado). 

Informa, ainda, o mais célere e expedito possível, as restantes pessoas da existência de 

Caso suspeito validado, a aguardar resultados de testes laboratoriais.  

A Autoridade de Saúde Local informa dos resultados dos testes laboratoriais e:  

- Se o caso for não confirmado: este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os 

procedimentos habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação são 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. 

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. 

 

5. 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. 
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O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de:  

• “Alto risco de exposição”:  

- Quem partilhou os mesmos espaços (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, toalhas ou outros objetos ou 

equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue, gotículas 

respiratórias.  

• “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. 

 

É recomendável a leitura atenta das Orientações, Informações e Notas da DGS, a 

consultar na página da DGS disponível no link: https://www.dgs.pt/ que, como referido, vão 

sendo atualizadas sempre que exista evolução da situação. 

 

Almeirim, 9 de março de 2020 

 

 

A subdiretora 

 

Helena Constança Coutinho Lopes 

https://www.dgs.pt/

