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INTRODUÇÃO 

O Colégio Miramar definiu e aprovou as linhas gerais do seu Plano de Contingência e Ação 

para o SARS-CoV-2 e COVID-2019, seguindo as recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS), a 

informação da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares sobre Limpeza e desinfeção de superfícies 
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em ambiente escolar no contexto da pandemia COVID-19 e o Referencial para as escolas referente ao 

controlo da transmissão de COVID-19 em contexto escolar. 

O presente Plano de Contingência tem como objetivo manter a atividade letiva presencial, 

dando prioridade à prevenção da doença e à minimização do risco de transmissão de SARS-CoV-2, com 

condições de segurança e higiene na retoma do ano letivo 2020/2021. 

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 divulgado à comunidade escolar e atualizado sempre que necessário, nomeadamente 

pela existência de novas recomendações ou imposições por parte das autoridades competentes.  

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) Responsabilidade das famílias; 

(iv) Prevenção da infeção; 

(v) Níveis de resposta da escola; 

(vi) Procedimentos de vigilância de contactos próximos.  
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I. Coronavírus COVID-19: O que é? 
 

COVID-19 é a designação oficial, atribuído pela Organização Mundial da Saúde, à doença provocada por um novo 
coronavírus (SARS-COV-2), que pode causar infeção respiratória grave, como a pneumonia.  

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções nas pessoas. Normalmente, estas infeções 
estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser parecidas a uma gripe comum ou evoluir para uma doença 
mais grave, como pneumonia. 

Este coronavírus não é igual aos outros vírus, trata-se de um novo vírus e ainda não existe um total 
conhecimento sobre este, apesar de ter alguma semelhança (geneticamente) ao SARS. É necessário mais tempo 
de investigação para se conseguir apurar todas as suas características e qual o tratamento mais adequado. 

A Organização Mundial da Saúde decidiu atribuir um nome que fosse fácil de transmitir e que não indicasse 
nenhuma localização geográfica, animal ou grupo de pessoas. O nome, COVID-19, resulta das palavras "corona", 
"vírus" e "doença" com indicação do ano em que surgiu (2019). 

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? 

A COVID-19 pode transmitir-se por: 
• Gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 
• Contacto direto com secreções infetadas; 
• Aerossóis em alguns procedimentos terapêuticos que os 

produzem (por exemplo as nebulizações, inferiores a 1 mícron). 
 
A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se 
que esta ocorre durante uma exposição próxima a pessoa com 
COVID-19, através do 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.dgs.pt/corona-virus/perguntas-frequentes.aspx
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Período de incubação 

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 1 a 14 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 ao vírus.  

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). 

Por esse motivo… 

 

Não havendo ainda uma vacina ou tratamento específico para esta doença, as medidas preventivas 
assumem um papel crucial no combate à COVID-19. 

 

Definição de caso curado 

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 à escola. 

  

As recomendações de saúde pública concentram-se em práticas 
padrão de controlo de infeção para reduzir a exposição e transmissão 
da doença através de: 

 REFORÇO DA HIGIENIZAÇÃO INDIVIDUAL (mãos) 

 REFORÇO DA HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS (superfícies) 

 REDUÇÃO DA INTERAÇÃO/CONTACTO SOCIAL (sobretudo em 
grandes aglomerados de pessoas) 

 UTILIZAÇÃO DE MÁSCARA NO RECINTO ESCOLAR (para toda a 
comunidade escolar) 
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II. COORDENAÇÃO DO PLANO E DAS AÇÕES 
1. Coordenador e equipa operativa 

• Diretor/Direção; 
• Ponto Focal 
• Funcionários administrativos; 
• Diretores de Turma; 
• Professores; 
• Não Docentes. 

 

2. Cadeia de comando e controlo 
• A coordenação do Plano de Contingência é responsabilidade da Direção, na pessoa do 

professor Augusto Gomes, Diretor do Colégio, que poderá ser contactado pelos meios oficiais 
do Colégio Miramar: 261 850 010 e/ou geral@cmiramar.pt. 

• O Diretor é apoiado nas suas funções pelo professor Nuno Santos, Subdiretor do Colégio, que 
o substituirá nas suas ausências ou impedimentos, e pelos professores Joana Silva e Marco 
Briosa, assessores da Direção. 

• O professor Marco Briosa e a professora Filipa Pimenta, Coordenadora do Programa de 
Educação para a Saúde, são responsáveis pela divulgação do Plano de Contingência junto da 
comunidade educativa. Qualquer dúvida sobre o Plano por parte de qualquer membro da 
comunidade educativa poderá ser esclarecida junto dos mesmos. 

• O professor Nuno Santos é o Ponto Focal do Plano de Contingência do Colégio Miramar. Este 
deverá ser informado de todas as situações de suspeita ou de casos confirmados de COVID-19 
e estabelecerá, em articulação com a Direção, os contactos necessários com a Autoridade de 
Saúde Local. Deverá ainda assegurar a existência de uma base de dados de contactos 
atualizada dos alunos, encarregados de educação, docentes e não docentes. 

• A Direção é responsável por encetar os contactos que se revelem necessários com os 
encarregados de educação, após indicação da Autoridade de Saúde Local, nomeadamente 
para informar de eventuais situações de surto, de medidas adotadas e a adotar. 

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

• Os Diretores de Turma deverão verificar se as medidas de prevenção estipuladas estão a ser 
cumpridas pelos seus alunos, implementando ações de sensibilização sobre procedimentos 
preventivos, nomeadamente: as “Medidas de prevenção diária”; averiguar, ao longo do dia, 
se os alunos apresentam eventuais sinais sintomáticos associados à COVID-19 (febre, tosse, 
dificuldades respiratórias, …); comunicar ao Ponto Focal eventuais casos suspeitos. 

• Cada líder intermédio dos serviços escolares (serviços administrativos, refeitório, serviços de 
limpeza, bar, portaria e vigilância, …) é responsável por garantir que as pessoas da sua equipa 
cumprem as regras de higiene e outras definidas no Plano, sob coordenação da Direção. 

• Os assistentes educativos são responsáveis pelo controlo do material necessário (sabonete 
líquido; solução SABA; toalhetes de papel; sacos do lixo; ...) e verificar os stocks. 
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• Os assistentes educativos são responsáveis por encaminhar/acompanhar utentes, para a sala 
de isolamento, utilizando os circuitos definidos para o efeito. 

 

 

III. RESPONSABILIDADE 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 permitido que alunos em estado febril ou com sintomas de doença frequentem o Colégio. 
 

3. O aluno só poderá regressar à escola após estar restabelecido. 

4. Após uma ausência superior a três dias úteis por estado de doença, 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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IV. PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS 
 

1. Medidas de prevenção diária  

É obrigatório para todos os utentes (incluindo os visitantes) do Colégio Miramar: 

 

Não será autorizada a entrada no Colégio a qualquer pessoa (membro da comunidade educativa ou 
outro) que manifeste sintomas de febre, tosse ou dificuldade respiratória. Caso se trate de aluno 
menor não acompanhado (por se deslocar sozinho para o Colégio), será dirigido imediatamente para 
a sala de isolamento, iniciando-se o procedimento descrito no Nível 3 do Capítulo V deste Plano. 

 Utilizar máscara no recinto escolar (dentro e fora do edifício); 
 Ao espirrar/tossir tapar a boca e o nariz com o braço (cotovelo fletido), 

independentemente de utilizar máscara, (etiqueta respiratória); 
 Lavar as mãos frequentemente e/ou higienizar as mãos com solução 

antisséptica de base alcoólica (SABA), nomeadamente à entrada e 
saída do recinto escolar; 

 Secar bem as mãos com toalhetes de papel; 
 Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;  
 Não partilhar objetos, bebidas (mesmo recipiente) ou comida; 
 Não entrar no espaço escolar se tiver febre, tosse ou dificuldade 

respiratória; 
 Entrar e permanecer no espaço escolar apenas no horário definido 

para as suas atividades e sair logo após o término destas; 
 Manter o distanciamento social;  
 Utilizar apenas os espaços e equipamentos autorizados; 
 Utilizar os circuitos de entrada e saída da sala de aula (ou de outros 

espaços autorizadamente frequentados), definidos para cada grupo de 
pessoas (que são explicados a cada um no primeiro dia de aulas 
presenciais); 

 Não frequentar os espaços escolares vedados (desnecessários à 
atividade letiva); 

 Na sala de aula, respeitar o distanciamento físico mínimo de 1 metro 
entre as pessoas, sempre que possível; 

 Contactar imediatamente o ponto focal ou um elemento da Direção do 
Colégio, 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, ao longo do dia, se os alunos se encontram bem (sem 
sinais de febre, tosse, dificuldade respiratória, ...); 

b) Caso sejam detetados alguns sinais, o aluno deve ser conduzido por um auxiliar de ação educativa 
para a sala de isolamento; 

c) Reforçamos que os profissionais, bem como os alunos e respetivas famílias, não deverão 
deslocar-se para a escola caso tenham sintomas de gripe ou sinais de febre. 
 

3. 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.  

Qualquer pessoa que tenha regressado ou que tenha 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; 

 Evitar atividades sociais com proximidade física e respeitar sempre as regras de 
segurança e de distanciamento social. 

  

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 e orientações.  
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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 quatro níveis, a saber: 

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

 

Nível 1 – Divulgação de informação 

1. Com a entrada em vigor deste Plano de Contingência e Ação, serão divulgados na escola e nas 
plataformas digitais do Colégio, comunicados, orientações e informações publicadas pela Direção 
Geral de Saúde, sempre que se justificar. 

2. Caso necessário, serão emitidas explicações internas sobre eventuais 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;  
• Em alternativa, se água e sabão não estiverem disponíveis, poderá utilizar 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 sujas; 
• Secar as mãos com toalhetes de papel (não utilizar secadores por jatos de ar). 

 

PROCEDIMENTOS DE ETIQUETA RESPIRATÓRIA 
• Não 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 CONDUTA SOCIAL  

• Reduzir ao máximo a frequência e/ou a forma de contacto entre os trabalhadores e 
entre estes e os alunos/pais, evitando reuniões presenciais, postos de trabalho 
partilhados e respeitando sempre as regras de segurança e de distanciamento social. 

 

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

 

https://www.dgs.pt/corona-virus/materiais-de-divulgacao.aspx
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Nível 2 – Medidas de prevenção 

Plano de higienização 
a) O Colégio dispõe de um plano de higienização que respeita a Orientação nº 024/2020 de 

08/05/2020, da DGS; 
b) O plano de higienização está afixado em local visível e é do conhecimento dos profissionais 

envolvidos; 
c) Os profissionais de limpeza conhecem bem os produtos a utilizar (detergentes e desinfetantes), 

as precauções a ter com o seu manuseamento, diluição e aplicação em condições de segurança, 
como se proteger durante a realização do seu trabalho e como garantir uma boa ventilação dos 
espaços durante a limpeza e desinfeção; 

d) No âmbito das medidas de proteção, prevenção e higienização, todo o pessoal não docente e 
Direção (enquanto coordenadora da Equipa de Segurança e do Plano de Contingência) recebeu 
formação específica das Forças Armadas, em 14 de maio de 2020.  

 
Acesso ao recinto escolar por elementos externos à comunidade escolar 

a) A entrada de elementos externos ao processo educativo (por exemplo, fornecedores) só devem 
entrar no recinto escolar quando for imprescindível e, sempre, de forma segura, utilizando 
máscara e evitando contacto com os elementos da comunidade escolar; 

b) O atendimento aos Encarregados de Educação pelo Diretor de Turma será efetuado por 
marcação prévia e, preferencialmente, por videoconferência ou telefone; 

c) Encontram-se suspensos os eventos e reuniões com um número alargado de pessoas; 
d) A entrada para atendimento administrativo está condicionada a uma pessoa de cada vez, 

devendo anunciar-se e aguardar junto à portaria (no exterior) a autorização para entrar, sendo 
obrigatória a utilização de máscara e desinfeção das mãos. 

 
Horários escolares 

a) Manteve-se a mancha horária genérica das turmas, uma vez que todas as turmas dispõem de 
uma sala-base; 

b) Sempre que possível, foram constituídos blocos de aulas de 120 minutos (60+60) com intervalo 
técnico de 10 minutos, em que os alunos permanecem nas respetivas salas-base, minimizando 
deste modo o número de alunos em contexto de recreio para 2/3; 

c) Todas as academias presenciais encontram-se suspensas, de forma a evitar o contacto de alunos 
de diferentes grupos/turma; 

d) A oferta de escola de Complemento de Educação Artística no 2.º ciclo do Ensino Básico será 
concretizada através de plataforma digital, de forma a evitar o contacto de alunos de diferentes 
grupos/turma. 

 
Salas de aula 

a) Cada turma dispõe de uma sala-base, minimizando, desta forma, a utilização de espaços 
partilhados com outros grupos/turma; 

b) Cada aluno dispõe uma mesa individual e respetiva cadeira, que será de utilização exclusiva do 
mesmo; 
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c) As mesas individuais estão orientadas no mesmo sentido (para o quadro), garantindo o 
distanciamento mínimo de 1 metro entre alunos, sempre que possível; 

d) Todos os alunos dispõem de um compartimento individual, devidamente identificado (com o 
número do aluno), na respetiva sala-base para arrumação do seu material escolar; 

e) Todas as salas de aula, tal como os gabinetes/salas de trabalho/salas de professores, dispõem 
de dispensadores de solução antisséptica de base alcoólica (SABA); 

f) As salas contêm informações sobre gestos de proteção; 
g) As salas contêm informações sobre a zona de recreio e a porta de acesso ao edifício definidas; 
h) As salas têm contentor de resíduos, revestido com um saco de plástico para colocar 

toalhetes/lenços de papel utilizados e outros resíduos indiferenciados; 
i) As janelas da sala, e sempre que possível também a porta, permanecem abertas para um 

correto arejamento. A abertura e o fecho de portas e janelas das salas são executados 
exclusivamente pelo docente ou funcionário do Colégio; 

j) No final da utilização da sala por cada grupo, a equipa de higiene e limpeza procede a uma 
limpeza e desinfeção do espaço e equipamentos, dando especial atenção às superfícies 
suscetíveis de maior contacto, como mesas, maçanetas, interruptores, materiais de apoio, 
teclados, ratos, etc. 

 

Entradas e corredores do edifício escolar 
a) Todas as entradas da escola e demais corredores estão equipados com dispensadores de pedal 

com solução antisséptica de base alcoólica (SABA); 
b) Estão definidas portas específicas de entrada/saída do edifício (por grupos de utilizadores), de 

forma a evitar cruzamentos de grupos/turma; 
c) Estão definidos circuitos de circulação interna específicos (por grupos de utilizadores), 

sinalizados com setas no pavimento/paredes e outros sinais visuais. Deste modo garante-se o 
necessário distanciamento social e uma melhor orientação espacial da comunidade escolar no 
interior do edifício, evitando-se cruzamentos de grupos/turma. 

 
Refeitório 

a) Foi criado um percurso específico de sentido único para a fila do Refeitório que garante o 
necessário distanciamento social; 

b) Foi criado um horário específico de entrada no Refeitório para cada uma das turmas; 
c) Existe um ponto lavagem de mãos, bem como um dispensador de pedal com solução 

antisséptica de base alcoólica (SABA), à entrada e à saída do Refeitório; 
d) Foi reajustada a linha de entrada no Refeitório, garantindo-se a entrega individualizada ao 

aluno do tabuleiro de refeição, talheres embalados, copo com água, pão, sopa, prato e 
sobremesa; 

e) Foram definidos circuitos de circulação de sentido único dentro do refeitório que inviabilizam 
o cruzamento entre alunos; 

f) Foi reduzida a utilização do Refeitório para menos de 1/3 da lotação (84 lugares sentados), 
sendo a disposição dos lugares efetuada em “ziguezague” com um distanciamento superior a 
1,5 metros entre os referidos lugares; 

g) Após a utilização de cada zona (12 lugares) será efetuada a higienização/desinfeção do espaço 
de acordo com o plano de higienização em vigor, de modo a permitir que um novo grupo de 6 
utilizadores utilize o mesmo espaço. 
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Bar e sala de convívio 

a) Foi criado um percurso específico de sentido único para fila do Bar que garante o necessário 
distanciamento social; 

b) Existem dois pontos de desinfeção das mãos (dispensadores de pedal com solução antisséptica 
de base alcoólica – SABA) à entrada e à saída do Bar; 

c) Foi reajustado o horário do Bar, procedendo-se ao seu encerramento durante todo o período 
de almoço; 

d) Foram retiradas todas as mesas e cadeiras da Sala de Convívio, tendo os alunos que consumir 
os produtos adquiridos no exterior do edifício ou nos pátios exteriores cobertos; 

e) Foram retirados todos os equipamentos de “jogos sociais” (mesa de pingue-pongue; mesas de 
matraquilhos; jogos de tabuleiro; etc.) da Sala de Convívio e respetivo pátio exterior coberto. 

 
Zonas exteriores de Recreio 

a) Foram criadas 9 zonas de recreio de utilização exclusiva para grupos/turma; 
b) Foram desativados os bebedouros; 
c) Não é permitida a utilização de bolas, raquetes, skates, patins, e quaisquer outros brinquedos 

pessoais ou coletivos; 
d) Em situação de intempérie, é permitida aos alunos a permanência na respetiva sala-base 

durante os períodos de intervalo, utilizando exclusivamente a respetiva mesa/cadeira 
individual. 

 
Casas de banho 

a) Afetação de grupos específicos de utilizadores a cada instalação sanitária do edifício; 
b) Informações de como lavar as mãos; 
c) Dispositivos de sabonete líquido junto a todos os lavatórios; 
d) Dispensadores de toalhetes de papel para secagem de mãos; 
e) Desativação de todos os secadores por jatos de ar; 
f) Recipientes, para colocar os toalhetes utilizados, revestido com um saco de plástico; 
g) Higienização/desinfeção das instalações sanitárias, no mínimo duas vezes de manhã e duas 

vezes à tarde, respeitando o plano de higienização em vigor. 

 

Aulas de Educação Física e utilização dos balneários 
a) Os alunos apresentam-se no início de cada aula de Educação Física previamente equipados 

(vindo de casa já equipados), inibindo-se, deste modo, a utilização do balneário no início de 
cada aula; 

b) A prática de atividade física realizar-se-á apenas nas zonas desportivas exteriores; 
c) Em situação de intempérie, não existirá prática de atividade física, permanecendo os alunos na 

respetiva sala-base, utilizando exclusivamente a respetiva mesa/cadeira individual, para aula 
de Educação Física de cariz teórico; 

d) Os alunos cumprem o distanciamento físico obrigatório, de acordo com as Orientações da para 
a realização em regime presencial das aulas práticas de Educação Física, divulgado pela DGS no 
início do ano letivo 2020/2021; 
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e) Atendendo à dimensão do Ginásio, a sua utilização para a prática desportiva está vedada e é 
proibida a entrada no mesmo aos alunos, sendo o referido espaço aproveitado para depósito e 
desinfeção dos materiais/equipamentos manuseados durante as aulas de Educação Física pelos 
diferentes grupos/turma; 

f) No final de cada aula é facultativo, mas não recomendado, a utilização dos balneários, 
nomeadamente para banhos; 

g) A higienização/desinfeção dos balneários é sempre realizada após utilização por cada 
grupo/turma, respeitando o plano de higienização em vigor; 

h) Os balneários estão divididos por grupo/turma, com sinalética autocolante, sinalizando as 
zonas específicas de utilização dos balneários. 

 
 

Sala de isolamento 
a) A sala de isolamento está equipada com: 

• Ventilação natural; 
• Embalagem de máscaras cirúrgicas; 
• Luvas descartáveis; 
• Dispensador de solução antisséptica de base alcoólica (SABA) à entrada da sala; 
• Dispensador de solução antisséptica de base alcoólica (SABA) no interior da sala; 
• Lavatório com dispensador de sabão líquido e toalhetes de papel; 
• Contentor de resíduos de pedal, revestido com um saco de plástico para colocação de 

toalhetes/lenços de papel utilizados, EPI e outros resíduos indiferenciados; 
• Embalagem de toalhetes/lenços de papel; 
• Água e kit de alimentos não perecíveis; 
• Termómetro; 
• Telefone com ligação ao exterior; 
• Cadeira; 
• Marquesa; 
• Dossiê com os contactos de emergência atualizados de todos os alunos; 
• Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19; 
• Lista de contactos oficiais. 

b) A sala de isolamento tem instalações sanitárias contíguas; 
c) O espaço tem ventilação natural sendo higienizado/desinfetado sempre após a saída do utente 

que nela tenha aguardado. 
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Nível 3 – Procedimentos específicos de ação 
 

3.1. Atuação perante caso suspeito de COVID-19 no Colégio 
 
Perante a identificação de um caso suspeito no Colégio, devem ser tomados os seguintes passos: 

 
Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar 

a) Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 no Colégio, são imediatamente ativados os 
procedimentos constantes no Plano de Contingência e é contactado o Ponto Focal; 

b) O caso suspeito de COVID-19 encaminha-se para a sala de isolamento, acompanhado por um 
assistente educativo, através dos circuitos de circulação definidos, que estão visualmente 
assinalados, dirigindo-se pelo exterior do edifício sem tocar em quaisquer superfícies nem interagir 
com terceiros. Na área de isolamento consta o fluxo de atuação perante um caso suspeito de 
COVID-19 em contexto escolar, bem como a lista de contactos oficiais; 

c) 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 Colégio, preferencialmente em veículo próprio; 

d) Na área de isolamento, 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 Colégio pode realizar o contacto telefónico se tiver autorização prévia do 
encarregado de educação (Nota: se o encarregado de educação não contactar o SNS 24 ou outras 
linhas criadas para o efeito, a Autoridade de Saúde Local é informada da situação pelo Diretor ou 
Ponto Focal do Colégio); 
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e) Na sequência da triagem telefónica: 

 Se o caso não for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou outras 
linhas), a pessoa segue o procedimento normal do Colégio, de acordo com o quadro clínico 
apresentado, terminando os procedimentos do Plano de Contingência para COVID-19 e não 
se aplicando o restante “Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em 
contexto escolar”; 
 

 Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou outras 
linhas) será encaminhado de uma das seguintes formas: 
• Autocuidado: isolamento em casa; 
• Avaliação clínica nas áreas dedicadas a COVID-19 nos Cuidados de Saúde Primários; 
• Avaliação Clínica em Serviço de Urgência. 

 Devem ser prosseguidos os procedimentos do Fluxograma de atuação perante um caso 
suspeito de COVID-19 em contexto escolar: 
• É contactada de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, 

cujos contactos telefónicos estão afixados na área de isolamento e gravados nos 
telemóveis do Ponto Focal e do Diretor do Colégio; 

• 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 (no que for aplicável da Orientação n.º 
10/2020 da DGS); 

• A deslocação do caso suspeito 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) permanecem com máscara devidamente colocada; 

• A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com o Colégio, procede a uma rápida 
avaliação da situação/risco, para decidir a celeridade e amplitude das medidas a adotar. 
Caso considere necessário, pode implementar medidas de proteção, enquanto aguarda 
confirmação laboratorial, nomeadamente o 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): 
o Inquérito epidemiológico; 
o Rastreio de contactos; 
o Avaliação ambiental. 

• A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o Colégio sobre 
as medidas individuais e coletivas a implementar, de acordo com a avaliação da 
situação/risco efetuada, nomeadamente: 
o Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de 

todo o Colégio; 
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o Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo 
caso suspeito, bem como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS); 

o 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. Atuação perante caso confirmado de COVID-19 fora do Colégio 
 
Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do Colégio, devem ser seguidos os seguintes passos: 

 
Fluxograma de atuação perante um caso confirmado de COVID-19 em contexto escolar 

a) Perante a comunicação ao Colégio de um caso confirmado de COVID-19 de uma pessoa que tenha 
frequentado o estabelecimento, são imediatamente ativados os procedimentos constantes no 
Plano de Contingência e é contactado o Ponto Focal do Colégio. 

b) O Ponto Focal ou a Direção do Colégio contacta de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade 
de Saúde Pública Local, a informar da situação. 

c) A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local, assegura a 
investigação epidemiológica (in loco, se necessário): 
• Inquérito epidemiológico; 
• Rastreio de contactos; 
• Avaliação ambiental. 

d) De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local informa os contactos 
de alto e de baixo risco e o Colégio, sobre quais as medidas individuais e coletivas a implementar, 
nomeadamente: 
• Isolamento de contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo o Colégio; 
• 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); 
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• 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). 

 

 

3.3. Atuação em caso de 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 isolamento preventivo de um docente, prevalece o sistema vigente de substituição, 
ou outro determinado pela Direção Pedagógica; 

Serviço prestado pelos Serviços Não Docentes 

a) Em caso de isolamento preventivo de um colaborador não docente, a reorganização do seu 
serviço será determinada pela Direção do Colégio; 

b) Serão substituídos por colegas com funções preferencialmente idênticas; 

c) Em caso de elevado absentismo, são prioritários os serviços de higiene, vigilância e refeitório. 
Os trabalhadores 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 do Colégio as atividades letivas decorrerão normalmente independentemente 
do número de alunos presentes. 
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VI. PROCEDIMENTO DE VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS 
 

• Rastreio 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. 

Este rastreio compreende três passos (Norma n.º 015/2020 da DGS): 

 

 

• Identificação dos Contactos 

O rastreio  de contactos deve ser iniciado prontamente após a confirmação de um caso de COVID-19, 
preferencialmente nas 12 horas seguintes à identificação do caso, incluindo os contactos no Colégio 
(alunos, pessoal docente, pessoal não docente), os coabitantes e contactos de outros contextos que 
possam ser relevantes (Norma n.º 015/2020 da DGS). 

 

• Classificação dos Contactos 

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, de acordo com a Norma n.º 015/2020 da DGS. 

 

• Implementação de medidas 

A Autoridade de Saúde Local, após identificação e classificação do nível de risco dos contactos do caso 
de COVID-19, e de acordo  com a avaliação de risco efetuada, implementa um conjunto de medidas 
individuais e coletivas (Norma n.º 015/2020 da DGS). 

• Medidas individuais a aplicar aos contactos: 
 Contactos de alto risco: 
 Os contactos classificados como tendo exposição de alto risco ficam sujeitos aos 

procedimentos de: 
 Isolamento profilático no domicílio ou noutro local definido pela Autoridade de 

Saúde, até ao final do período de vigilância ativa (Despachos n.º 2836-A/2020 
e/ou n.º 3103-A/2020); 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
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 Teste laboratorial para deteção de SARS-CoV-2; 
 Vigilância ativa durante 14 dias, desde a data da última exposição. 

 ATENÇÃO: 

A realização de teste molecular com resultado negativo não invalida a necessidade do cumprimento 
do período de isolamento profilático e vigilância ativa de 14 dias desde a data da última exposição. 

Se o resultado do teste molecular for positivo, considera-se como caso confirmado e iniciam-se os 
procedimentos relativos à abordagem de caso confirmado de COVID-19, da Norma nº. 004/2020 da 
DGS, os procedimentos de rastreio de contactos do presente documento e da Norma n.º 015/2020 da 
DGS. 

A Autoridade de Saúde Local determina as medidas supramencionadas e informa todos os 
intervenientes dos procedimentos a adotar. 

 

 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. 

 

  ATENÇÃO: 

A realização de teste molecular com resultado negativo não invalida a necessidade do cumprimento 
do período de isolamento profilático e vigilância ativa de 14 dias desde a data da última exposição. 

Se o resultado do teste molecular for positivo, considera-se como caso confirmado e iniciam-se os 
procedimentos relativos à abordagem de caso confirmado de COVID-19, da Norma nº. 004/2020 da 
DGS, os procedimentos de rastreio de contactos do presente documento e da Norma n.º 015/2020 da 
DGS. 

A Autoridade de Saúde Local determina as medidas supramencionadas e informa todos os 
intervenientes dos procedimentos a adotar. 
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VII. PERGUNTAS E RESPOSTAS 
 

1. As crianças apresentam menor risco de contrair COVID-19 do que os adultos? 

Segundo a OMS, os casos em idade pediátrica representam apenas cerca de 1 a 3% das infeções por 
SARS-CoV-2 notificadas a nível mundial.  Contudo, estes parecem ser tão suscetíveis à infeção quanto 
os adultos, apesar de apresentarem formas ligeiras ou assintomáticas (sem sintomas) da doença. 

Estão a ser desenvolvidos mais estudos para avaliar o risco de infeção em crianças e jovens. 

 
2. Qual é o papel das crianças na transmissão? 

O contributo das crianças na transmissão de SARS-CoV-2 não é ainda bem conhecido, pelo que são 
necessários mais estudos. 

Embora os menores possam ser menos afetados, importa considerar o elevado número de contactos 
que estes podem ter no contexto escolar e na comunidade. 

Até hoje, foram relatados poucos surtos envolvendo crianças ou estabelecimentos de educação ou 
ensino. Contudo, o baixo número de casos entre pessoal docente e não docente sugere que a 
disseminação de COVID-19 em contexto escolar é limitada. 

Para o aumento do conhecimento sobre as crianças e a COVID-19, continuam a ser desenvolvidos 
estudos sobre o papel dos menores na transmissão de SARS-CoV-2, dentro e fora do contexto escolar. 

 
3. As crianças com problemas de saúde subjacentes (asma, diabetes, obesidade) devem 

voltar à escola? 

Sabe-se que as pessoas com doenças crónicas ou imunossuprimidas podem ter manifestações de 
COVID-19 mais graves. 

As evidências atuais sugerem que o risco de doença grave em menores é, no geral, inferior ao risco em 
adultos. Contudo, podem ser consideradas precauções adicionais para minimizar o risco de infeção 
nestes grupos. 

Para tal é essencial que a pessoa seja avaliada pelo médico assistente, que deverá considerar o seu 
estado de saúde e determinar quais os cuidados que deve ter. 

 

4. Qual é o período de incubação de SARS-CoV-2 nas crianças? 

O período de incubação é igual em crianças e adultos. 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. 

 

5. Quem deve utilizar máscara nas escolas? 

Em todos espaços dos estabelecimentos de educação ou ensino, em todos os momentos e em 
cumprimento da legislação em vigor, devem utilizar máscara: 

• Pessoal docente; 
• Pessoal não docente; 
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• Alunos a partir do 2.º ciclo do ensino básico; 
• Encarregados de educação; 
• Fornecedores e outros elementos externos. 

As exceções previstas ao uso de máscara são: 

• Para alimentação, devido à sua impraticabilidade; 
• Durante a prática de atividade física em que ocorre esforço físico; 
• Atestado Médico de Incapacidade Multiusos ou declaração médica que ateste condição clínica 

incapacitante para a sua utilização. 

  

6. Quando deve alguém realizar teste molecular nas escolas? 

O teste molecular para a deteção de SARS-CoV-2 é prescrito pela Autoridade de Saúde a todos os casos 
suspeitos e aos contactos de alto risco, devendo ser realizado no cumprimento do descrito na 
Orientação 015/2020 da DGS. 

Deve ser prescrito após a deteção e identificação de um caso suspeito e realizado o mais rapidamente 
possível. 

Aos contactos classificados como tendo exposição de alto risco é prescrito o teste laboratorial pela 
Autoridade de Saúde, após o resultado positivo do caso inicialmente identificado. 

 

7. É obrigatória a medição de temperatura à entrada da escola? 

A medição de temperatura não é obrigatória nem é uma medida recomendada. Qualquer pessoa, 
aluno ou pessoal docente ou não docente, que frequente o estabelecimento de educação ou ensino 
deve vigiar o seu estado de saúde e não se deve dirigir para lá, se verificar o aparecimento de 
sintomatologia, entre a qual se encontra a febre.  Além disso, em 19 de maio de 2020, a Comissão 
Nacional de Proteção de Dados pronunciou-se relativamente à recolha de dados de saúde nas escolas, 
referindo que esta só pode ocorrer se houver manifestação explícita de vontade por parte do aluno, 
ou do encarregado de educação, e não houver consequências para a sua não aceitação. 

 

8. A área de isolamento pode ser partilhada por mais do que um caso suspeito? 

A área de isolamento não deve ser utilizada por mais do que um caso suspeito em simultâneo, a não 
ser que sejam coabitantes. Na eventualidade de serem identificados vários casos suspeitos em 
simultâneo, deve recorrer-se a outras salas que não estejam a ser utilizadas para isolamento dos 
restantes casos suspeitos, cumprindo os mesmos procedimentos dos aplicados à área de isolamento. 

  

9. Quais são os cuidados a ter durante o transporte de e para as escolas? 

As seguintes medidas devem ser praticadas sempre que se utilizem transportes coletivos de 
passageiros, públicos ou privados, de acordo com a Orientação 027/2020 da DGS: 

• Etiqueta respiratória; 
• Higiene das mãos – desinfetar ou lavar as mãos depois de tocar em superfícies ou objetos; 



 

PLANO DE CONTINGÊNCIA E AÇÃO 
CORONAVÍRUS 

DOC.CM.018 
Página 22 de 27 

 

Revisão 2 
11 de setembro de 2020 

• Cumprimento do intervalo e da distância de segurança entre passageiros (ex.: um por 
banco); 

• Utilização de máscara no transporte (ex.: autocarros, metro, entre outros). 

 

10. Quais são as medidas a implementar pelos transportes escolares? 

As medidas a aplicar no transporte de crianças estão presentes na Orientação 025/2020 da DGS, sendo 
complementadas com as recomendações da Orientação 027/2020 da DGS, no que concerne ao 
transporte coletivo de passageiros. De destacar: 

• Cumprimento do intervalo e da distância de segurança entre passageiros (ex.: um por banco); 
• Sinalizar os lugares onde as pessoas se devem sentar, quando o meio de transporte o permita, 

por forma a garantir o distanciamento recomendado entre passageiros; 
• Lotação máxima de 2/3 da sua capacidade (Art. 13.º-A do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 

março, na sua redação atual); 
• Disponibilização de solução antissética à base de álcool à entrada e saída da viatura; 
• Descontaminação da viatura após cada viagem, segundo a Orientação 014/2020 da DGS. 

 

11. O que faz a escola quando um aluno tem febre? 

A febre é um sinal que faz parte da definição de caso suspeito de COVID-19. Como tal, ao identificar-
se um aluno com temperatural corporal ≥ 38ºC deve seguir-se os procedimentos específicos de ação 
perante um caso suspeito de COVID-19, descritos no Capítulo V, Nível III deste Plano (ponto 3.1), 
nomeadamente o contacto com o Encarregado de Educação, o SNS 24 (808 24 24 24) ou as linhas 
telefónicas criadas especificamente para este efeito e a Autoridade de Saúde Local. 

Importa considerar que a febre é um sinal inespecífico, que faz parte do quadro clínico de outras 
doenças. Durante o período de inverno, é comum crianças e jovens apresentarem quadros 
respiratórios decorrentes de outras doenças. 

 

12. O meu educando teve um teste laboratorial para SARS-CoV-2 positivo, o que faço? 

Um aluno com teste laboratorial (rRT-PCR) positivo para COVID-19, deve permanecer em isolamento, 
seguindo as indicações da Autoridade de Saúde, até cumprir com os critérios de cura. 

Esta pessoa é acompanhada clinicamente por um médico de família, utilizado a plataforma Trace 
COVID-19. 

Deve permanecer em casa e estar contactável para o acompanhamento clínico e para a realização da 
investigação epidemiológica pela Autoridade de Saúde (de acordo com o aplicável da Orientação 
010/2020 da DGS). 

Este só poderá retomar as atividades letivas após cumprir os critérios de cura e ter indicação da 
Autoridade de Saúde. 
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Anexo I – Fluxo de atuação perante caso suspeito de COVID-19 em menores de idade 

 

 

 

Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em menores de idade 
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Anexo II – Fluxo de atuação perante caso suspeito de COVID-19 em adultos 

 

 

 
Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em adultos 
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Anexo III – Lista de Contactos Oficiais 

 

Linha SAÚDE 24 808 24 24 24 

Unidade de Saúde Pública Moinhos 
(Agrupamento de Centros de Saúde do Oeste Sul) 

usp.oestesul@arslvt.min-saude.pt 
261 336 350/70 

Dra. Diana Martins Correia 
(Delegada de Saúde – Médica de Saúde Pública) 

diana.m.correia@arslvt.min-saude.pt 
261 336 350/70 

 

Telefone 1 – Sala de Isolamento 918 430 487 

Telefone 2 – Sala de Isolamento 910 001 430 

COLÉGIO MIRAMAR 
geral@cmiramar.pt 

261 850 010 
 

Centro de Saúde de Mafra 261 818 100 

Centro Municipal de Proteção Civil 261 818 261 

N.º verde da Proteção Civil (Emergências) 800 261 261 

 

DGEstE 218 433 910 

 

SEGURMET (Higiene, Segurança e Medicina no 
Trabalho) 249 534 786 

 

mailto:usp.oestesul@arslvt.min-saude.pt
mailto:diana.m.correia@arslvt.min-saude.pt
mailto:geral@cmiramar.pt
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