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PLANO DE CONTINGÊNCIA - COVID-19 

versão 7.0 de 10 de janeiro de 2022 
 

ENQUADRAMENTO 

Na atual situação relacionada com a COVID-19, as Autoridades de Saúde Nacionais determinaram, 

a todos os serviços ou estabelecimentos, a elaboração de planos de contingência que minimizem o risco de 

contágio e permitam o bom funcionamento das atividades essenciais, exigindo a adoção de várias medidas 

extraordinárias e a sua constante atualização. 

A COVID-19 foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como pandemia no dia 11 de março 

de 2020. Neste contexto, foram adotadas várias medidas para conter a expansão da infeção por SARS-

CoV-2/COVID-19.  

A Direção-Geral de Saúde (DGS) tem vindo a emitir um conjunto de informações e orientações, e 

constantes atualizações, de acordo com a evolução da situação, nomeadamente a atualização do 

Referencial Escolas, o que justifica a necessidade de uma nova versão do Plano de Contingência do CSPR. 

A nova versão do documento “Referencial Escolas – Controlo da transmissão de COVID-19 em contexto 

escolar” para o segundo período do ano letivo 2021/2022 resulta da revisão efetuada, pela Direção-Geral 

da Saúde, ao Referencial existente, à luz dos princípios de evidência e conhecimento científico, bem como 

da evolução do estado vacinal da população e da situação epidemiológica do País. 

A rápida evolução científica impõe uma atualização permanente da abordagem clínica das pessoas 

com suspeita e infeção confirmada por SARS-CoV-2, que se fundamente na evidência crescente, 

particularmente ao nível dos fatores determinantes da infecciosidade e gravidade da doença, no atual 

contexto epidemiológico e de elevada cobertura vacinal contra a COVID-19.  

A COVID-19 é causada pela infeção pelo Coronavírus (SARS-CoV-2) e manifesta-se 

predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, tosse e dificuldade respiratória, bem como 

febre, podendo também originar outros sintomas, entre os quais, dor de garganta, dores musculares 

generalizadas, perda transitória do paladar ou do olfato, diarreia, vómitos, dor no peito e dor de cabeça, 

entre outros. A pessoa infetada pode não apresentar sinais ou sintomas, designando-se assintomática. 

Não havendo interrupção da transmissão do vírus SARS-COV-2, ou tratamento específico para a 

COVID-19 e face às novas variantes de SARS-CoV-2 é imperativo otimizar a aplicação das medidas de 

prevenção da transmissão, com cumprimento escrupuloso das medidas de distanciamento físico entre 

pessoas, de ventilação dos espaços, do uso adequado de máscara certificada e de limpeza e desinfeção de 

mãos e superfícies. 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 entrarem em contacto com a boca, nariz ou olhos das pessoas 

que estão próximas, ou Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado 
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com SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz, olhos ou através de inalação de aerossóis contendo o 

vírus. 

A Instituição, desde o início, definiu responsabilidades, criando uma estrutura de comando e controlo, 

rede de comunicação de contactos atualizada, identificando os profissionais de saúde e respetivos 

contactos, designadamente, as Autoridades de Saúde Locais, com os quais existe uma estreita relação de 

comunicação, com excelentes resultados. Assim sendo, e considerando a necessidade de proteger toda a 

Comunidade Educativa, o Presidente do Centro Social Padres Redentoristas, Padre José Sanches Pires, 

aprovou a nova versão do presente Plano de Contingência no âmbito da infeção pelo novo Coronavírus 

SARS-CoV-2, agente causal do COVID-19. 

Este plano contém os seguintes componentes:  

I - Coordenação do plano e das ações (Responsabilidades e Comunicação) 

II - Medidas de redução do risco de contágio (Medidas gerais e medidas específicas) 

III – Plano de higienização  

IV – Procedimentos de resposta e atuação (perante um caso possível ou provável, caso confirmado - dentro 

e fora da Instituição) 

V – Rastreio de contactos 

VI – Gestão de clusters ou surtos 

VII - Ação em caso de isolamento preventivo de algum membro da Comunidade Educativa (utente, docente, 

colaborador não docente e ausência de um número significativo de colaboradores docentes e/ou não 

docentes). 

 A divulgação do Plano de Contingência é feita a todos os profissionais e utentes da Instituição, via 

email e publicada no site http://www.cspadresredentoristas.pt, encontrando-se ainda afixado no placard de 

informações, na sala do pessoal. 

O plano será revisto e atualizado sempre que se verificar necessidade, nomeadamente pela 

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

 

I - Coordenação do plano e das ações 

a) Responsabilidades: 

1. O Ponto Focal situa-se no Colégio Nossa Senhora do Rosário, Rua Conselheiro Albuquerque, nº23. 

2. A coordenação do plano de contingência é da responsabilidade de Anabela de Jesus Martins/Diretora 

Pedagógica da EB1, que poderá ser contactada em qualquer momento para o telefone:272323042, 

telemóvel:966959046 ou email: direcao.escola@cspadresredentoristas.pt. Em caso de ausência, a 

coordenadora será substituída por Rita Cristina Martins Ferreira Antunes/Diretora Técnica, que 

poderá ser contactada em qualquer momento para o telefone: 272323042, telemóvel: 967191214 ou 

email: geral@cspadresredentoristas.pt.  

3. Qualquer dúvida quanto ao plano de contingência por parte de qualquer membro da comunidade 

educativa deverá ser esclarecida junto da coordenadora. 

4. A coordenadora é apoiada nas suas funções por Rita Cristina Martins Ferreira Antunes/Diretora 

Técnica. 

http://www.cspadresredentoristas.pt/
mailto:direcão.escola@cspadresredentoristas.pt
mailto:geral@cspadresredentoristas.pt
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5. Anabela de Jesus Martins/Diretora Pedagógica da EB1 e Zita Alexandra dos Santos Vilela 

Cabral/Coordenadora Pedagógica da Creche e Pré-escolar da sede são as responsáveis pelo plano 

junto de todo o pessoal docente e crianças, das valências que coordenam. 

6. Maria José Carvalho (Coordenadora Pedagógica da Creche e do Pré-escolar do Infantário 

Raposinho) é a responsável pelo plano junto de todo o pessoal docente, não docente e crianças, do 

Infantário Raposinho. 

7. Rita Cristina Martins Ferreira Antunes/Diretora Técnica é a responsável pelo plano junto de todo o 

pessoal não docente. 

8. Cada líder intermédio (serviços administrativos, refeitório, serviços de limpeza), é responsável por 

garantir que as pessoas da sua equipa cumpram as medidas de higiene e outras definidas no plano. 

 

b) Comunicação: 

1) Qualquer ação no âmbito do plano deverá ser prontamente comunicada à coordenadora que é 

quem fará a articulação que se mostrar necessária com as autoridades (serviços de saúde, 

Direção-Geral da Saúde, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e Segurança Social) e 

os encarregados de educação.  

2) Apenas são comunicados casos suspeitos validados pelas Autoridades Locais de Saúde ou 

casos confirmados. 

3) Se o caso suspeito ou confirmado de uma criança for comunicado pelo encarregado de educação 

ao professor titular/educador, este deve informar o Ponto Focal, indicando o nome do aluno, a 

identificação e a data de contacto com a pessoa infetada, ou a data dos sintomas ou a data do 

resultado positivo (o que for aplicável). 

4) Na comunicação de um caso de uma criança, apenas é indicado o grupo de contacto a que 

pertence; na comunicação de um caso suspeito de um docente, é indicado o nome do mesmo. 

5) Logo que o caso suspeito seja validado, o Ponto Focal envia uma comunicação aos encarregados 

de educação das crianças do grupo de contacto e comunica o caso aos restantes colaboradores. 

6) A coordenadora do Plano de Contingência enviará a informação institucional aos encarregados 

de educação do grupo de contacto, através da plataforma Educabiz. 

7) A informação institucional será enviada via email, aos colaboradores. 

8) Os processos de comunicação serão o mais céleres e expeditos possível. A comunicação aos 

trabalhadores e encarregados de educação será sempre de acordo com as Entidades 

Competentes. 

 

II – Medidas de redução de risco de contágio 

A. Medidas Gerais:   

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

prevenção e controlo da transmissão do vírus. Recomenda-se a combinação das seguintes 

medidas específicas que devem ser adotadas por toda a comunidade escolar: 
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1. Dever de permanência em casa perante quaisquer sinais e/ou sintomas de doença, de acordo 

com a Norma n.º 020/2020 da DGS.  

i. Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual; 

ii. Febre (temperatura corporal ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível; 

iii. Dispneia / dificuldade respiratória sem outra causa atribuível; 

iv. Anosmia (perda de olfato), ageusia (falta de paladar) ou disgeusia (distorção do 

paladar), de início súbito. 

2. Utilizar máscara facial, de acordo com a Orientação n.º 011/2021 da DGS e nos termos da 

legislação em vigor: 

i. É obrigatório utilizar máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica para o 

acesso ou permanência na Instituição; 

ii. Esta obrigatoriedade não se aplica nos espaços de recreio ao ar livre, sem prejuízo de 

ser recomendado o uso de máscara sempre que se verifiquem aglomerados de pessoas; 

iii. Para as crianças que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico, independentemente da 

idade, a utilização de máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica é 

recomendada para o acesso ou permanência no interior dos estabelecimentos de 

educação e/ou ensino, como medida adicional de proteção uma vez que estas crianças 

não possuem o esquema vacinal primário completo. Nos espaços de recreio ao ar livre, 

pode ser utilizada máscara sempre que se verifiquem aglomerados de pessoas; 

iv. A utilização de máscara deverá ser adaptada à situação clínica, nomeadamente nas 

situações de perturbação do desenvolvimento ou do comportamento, insuficiência 

respiratória ou outras patologias, mediante avaliação caso-a-caso pelo médico 

assistente. 

3. Manter o distanciamento físico recomendado entre pessoas, nomeadamente, 

implementando: 

i. O respeito pelas regras gerais de segurança e de distanciamento físico entre o pessoal 

docente, não docente e utentes; 

ii. Nas salas de aula, sempre que possível, um distanciamento físico entre os alunos e 

entre utentes e docentes de, pelo menos, 1 metro, sem comprometer o normal 

funcionamento das atividades letivas; 

iii. A definição de circuitos no recinto escolar; 

iv. A segmentação dos espaços comuns para funcionamento em coortes; 

v. A alternância de horários de entrada, saída e mobilizações dos “grupos bolha”; 

4. Lavar (utilizando água e sabão) ou desinfetar as mãos (utilizando produto biocida 

desinfetante do tipo 1, comprovadamente notificado à DGS); 

5. Cumprir com a etiqueta respiratória; 

6. Limpar e desinfetar adequadamente as superfícies e espaços (utilizando produtos biocidas 

desinfetantes do tipo 2 ou do tipo 4, conforme a superfície a desinfetar); 
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7. Assegurar uma boa ventilação dos espaços, preferencialmente com ventilação natural, 

através da abertura de portas ou janelas. Pode também ser utilizada ventilação mecânica 

de ar (sistema AVAC – Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado). Nestes casos deve 

ser garantida a limpeza e manutenção adequada, de acordo com as recomendações do 

fabricante, e a renovação do ar dos espaços fechados, por arejamento frequente e/ou 

pelos próprios sistemas de ventilação mecânica (quando esta funcionalidade esteja 

disponível); 

8. Cancelar atividades realizadas em espaço fechado que não sejam fundamentais e 

privilegiar, sempre que possível, atividades ao ar livre. 

Encontram-se, assim, suspensas: 

• Celebrações de eventos festivos, fora da Instituição; 

• Atividades que impliquem a junção de várias turmas/grupos; 

• Visitas de estudo. 

NOTA: Os eventos festivos, celebrações desportivas, bem como as outras atividades, quer sejam 

realizados no interior, ao ar livre ou fora de recintos fixos, podem realizar-se, de acordo com as 

orientações específicas da DGS, desde que precedidos de avaliação de risco para determinação da 

viabilidade e condições da sua realização. Assim, qualquer atividade da norma anterior deverá ser 

dada a conhecer, com antecedência, à Coordenadora do Plano de Contingência, que analisará, em 

Conselho Pedagógico, a viabilidade, ou não, da realização da atividade, após ter consultado as 

autoridades de saúde locais sobre o índice de risco da mesma. Nos eventos em que o número de 

participantes exceda o definido pela DGS, a Instituição poderá solicitar a apresentação de Certificado 

Digital COVID da EU. 

9. Realizar testes laboratoriais para SARS-CoV-2 adaptados ao risco epidemiológico 

conforme a Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2, vertida na Norma n.º 

019/2020 da DGS; 

10. Estabelecer uma comunicação empática de forma a promover o envolvimento de toda a 

comunidade escolar na adoção das medidas; 

11. Vacinar os elegíveis, em diferentes grupos etários, incluindo crianças, segundo a Norma 

n.º 002/2021 da DGS. 

NOTA: A evidência científica indica que a incidência de casos de infeção por SARS-CoV-2, e mesmo 

de surtos, em contexto escolar está correlacionada com a incidência da infeção na comunidade, 

designadamente através de contágios que ocorrem fora da escola. Por esse motivo, o esclarecimento 

e o envolvimento de toda a comunidade escolar são essenciais para a prevenção da transmissão do 

vírus. No início deste segundo período do ano letivo 2021/2022, foi realizada uma testagem dirigida à 

comunidade escolar, na Instituição, que compreendeu o pessoal docente e não docente, 

independentemente do seu estado vacinal, como medida complementar de quebras de cadeias de 

transmissão da doença e de proteção da comunidade escolar. Esta testagem fez-se sem prejuízo da 

realização futura de testes por motivo de investigação de casos, contactos e/ou surtos na comunidade 

escolar e sem compromisso do plano de vacinação em curso. 
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12. Organização do trabalho: desfasamento de horários e adaptação dos locais de trabalho: 

a. Para os procedimentos administrativos será privilegiada a via digital, 

b. No contacto com os encarregados de educação será privilegiada a via digital ou telefónica, 

c. As reuniões e eventos serão realizadas a distância, recorrendo a plataformas digitais. 

NOTA: Sempre que for imperativo para o bem-estar e sucesso educativo dos utentes, o contacto e 

reuniões com encarregados de educação poderá ser presencial, individual ou em pequeno grupo, com 

agendamento prévio e cumprindo as normas de higiene, desinfeção e distanciamento social. 

13. Auto monitorização de sintomas compatíveis com COVID-19; 

14. Seccionamento dos espaços: 

 

Secretaria 

 No caso de os encarregados de educação pretenderem aceder à secretaria, devem utilizar o 

acesso pela porta principal, evitando cruzamentos e cumprindo a distância de segurança. Só será 

permitida a permanência de uma pessoa de cada vez no espaço de atendimento. 

 Será privilegiada, sempre que possível, a comunicação via email ou telefónica, devendo os 

pagamentos das mensalidades ser feitos por transferência bancária. 

 

Acesso à Instituição 

Utentes: 

1. A entrada e saída das crianças da EB1/CATL, Creche e Salas dos 3 anos far-se-á pela porta principal 

da Instituição e a das crianças das restantes salas do Pré-escolar pela porta lateral direita; 

2. No Infantário Raposinho a entrada e saída das crianças far-se-á pela porta principal; 

3. Os horários de entrada e de saída definidos pelo Estabelecimento devem ser cumpridos, para evitar 

o cruzamento de grupos de pessoas que não sejam da mesma sala; 

4. À chegada e saída da Instituição, as crianças devem ser entregues/recebidas individualmente pelo 

seu Encarregado de Educação, ou pessoa por ele designada, à porta do Estabelecimento, 

respeitando a sinalética; 

5. Os pais não poderão entrar na Instituição; 

6. Os pais deverão, na entrega/recolha das crianças, respeitar as normas de distanciamento social, 

sendo proibidos os ajuntamentos e sendo obrigatório o uso de máscara; 

7. As crianças deverão limpar os pés no tapete próprio da entrada, para que seja feita a higienização do 

calçado; 

8. Na entrada, estará uma colaboradora que fará a monitorização da temperatura corporal das crianças, 

não sendo permitida a permanência na Instituição caso apresente uma temperatura ≥38º; 

9. Na entrada para as salas, os alunos circulam apenas pelo lado direito do corredor e, na saída das 

mesmas, apenas o lado esquerdo, respeitando a sinalética; 

10. Será feita a higienização das mãos e dos pertences estritamente necessários das crianças (mochila 

e lancheira), antes de se dirigirem à respetiva sala de atividades. 
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11. Não será autorizado que as crianças levem brinquedos ou outros objetos, que não sejam 

indispensáveis, de casa para a Instituição. 

12. Não será autorizado a entrar na Instituição qualquer pessoa (membro da Comunidade Educativa ou 

outro) que manifeste sintomas de febre (≥38º), tosse ou dificuldade respiratória. 

13. Não será autorizada a entrar na Instituição qualquer pessoa (membro da Comunidade Educativa ou 

outro) que não esteja a utilizar máscara. 

 

Colaboradores-Colégio Nossa Srª do Rosário:  

A entrada e saída dos colaboradores no Colégio far-se-á de acordo com as seguintes normas e 

através do seguinte percurso: 

• A entrada e saída dos colaboradores far-se-á pelo portão lateral, cuja rampa dá acesso ao hall da cave; 

• Os colaboradores terão, à entrada, máscaras cirúrgicas que colocarão (retirando as que trazem de casa) 

solução antisséptica de base alcoólica (SABA) para higienização das mãos e termómetro para controlo da 

temperatura corporal; 

• Estará ainda à entrada/saída do Colégio, um caixote do lixo onde deverão colocar as máscaras retiradas 

à entrada/saída da Instituição.  

• Cada colaborador terá, na Instituição uma muda de roupa para uma eventual necessidade de troca de 

equipamento; 

• No caso das colaboradoras que têm necessariamente de proceder à muda de roupa, devem dirigir-se ao 

vestiário, onde só poderá permanecer uma colaboradora de cada vez. 

 

Colaboradores-Raposinho:  

A entrada e saída dos colaboradores no Raposinho far-se-á de acordo com as mesmas normas 

definidas para os colaboradores do Colégio Nossa Srª do Rosário, através do seguinte percurso:  

• A entrada dos colaboradores far-se-á pelo portão lateral, com acesso a uma sala de arrumos. 

 

Pessoas externas à Instituição: 

Sempre que se desloquem à Instituição pessoas externas à Instituição a entrada e saída far-se-á de 

acordo com as normas definidas para os colaboradores. 

 São consideradas pessoas externas à Instituição: 

 - Fornecedores,  

- Prestadores de serviços para assistência e/ou reparações, 

- Grupos de estágio, 

- Técnicos de educação. 

Estas pessoas têm a obrigatoriedade do cumprimento dos procedimentos já referidos para os 

colaboradores.  

 

Sala de atividades 

a. Cada sala será utilizada apenas pelo mesmo grupo de crianças; 
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b. Organização de circuitos de entrada e saída das salas e espaços de atividades para cada 

grupo; 

c. O acesso à sala será limitado apenas aos profissionais e crianças afetos à mesma. 

 

Refeitório 

Todos os alimentos serão servidos sem haver contacto com as próprias mãos, sendo distribuídos com 

utensílios adequados (espátulas, pinças, colheres, …) ou com luvas de uso único. 

Durante o período de refeições, as medidas de distanciamento e higiene serão mantidas: 

a) A deslocação para o refeitório será desfasada para diminuir o cruzamento de pessoas/grupos; 

b) Antes do consumo das refeições, as crianças devem lavar as mãos e, caso necessário, ser 

ajudadas para a realização do procedimento de forma correta; 

c) Os lugares estarão marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico 

possível entre pessoas; 

d) Será realizada a adequada descontaminação das superfícies utilizadas entre trocas de turno 

(mesas, cadeiras, entre outras), após cada utilização. 

 

Ginásio  

As normas de utilização do ginásio são as publicadas pela DGS e na Orientação sobre Atividade 

Física e Desporto em Espaços de Prática de Exercício Físico e Desporto, e todas as atualizações aos 

mesmos.  

As atividades desportivas serão, sempre que possível, realizadas no exterior.  

Todos os espaços, materiais e equipamentos utilizados no decorrer da prática de exercício físico e 

desporto serão submetidos a limpeza e desinfeção, nos termos da Orientação n.º 014/2020 da DGS, 

nomeadamente de materiais que possam ser partilhados, a cada mudança de grupo. 

As medidas de distanciamento físico constituem uma das mais importantes estratégias de redução 

do risco de contágio por SARS-CoV-2 na comunidade, assim sendo, será assegurado o distanciamento 

físico mínimo de pelo menos três metros entre pessoas durante a prática de exercício físico e desporto dos 

alunos.  

Os alunos deverão trazer a sua garrafa de água, devidamente identificada. 

Não haverá cedência do ginásio a entidades exteriores à Instituição. 

 

Piscina  

A Piscina do Centro Social Padres Redentoristas tem um Plano de Contingência próprio da Escola 

de Atividades Aquáticas, que será dado a conhecer aos alunos que a frequentam.  

 

Pátio exterior 

O pátio exterior será subdividido, para que não haja contacto entre grupos. A utilização dos espaços 

exteriores será feita alternadamente pelos grupos, de modo a que não haja contacto entre ambos. 
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Nos dias em que as condições atmosféricas não permitam a permanência das crianças no pátio 

exterior, os alunos permanecerão nas respetivas salas. 

 

Sala de isolamento 

A área de “isolamento” tem como finalidade evitar ou restringir o contacto direto da pessoa com 

sintomas/caso possível, com os restantes membros da comunidade educativa e garantir o distanciamento 

deste relativamente aos restantes. 

A área de “isolamento” tem ventilação natural e está equipada com: 

B. Telefone;  

C. Cadeira ou marquesa;  

D. Kit com água e alguns alimentos não perecíveis; 

E. Contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico); 

F. Produto desinfetante de mãos, comprovadamente notificado à Direção-Geral da Saúde como produto 

biocida do tipo 1, disponível no interior e à entrada desta área;  

G. Toalhetes de papel;  

H. Máscara(s) cirúrgica(s);  

I. Luvas descartáveis;  

J. Termómetro;  

K. Lista de contactos úteis (SNS 24, INEM e Autoridade de Saúde territorialmente competente, assim 

como dos Encarregados de Educação dos utentes).  

A instituição estabeleceu um circuito de acesso mais direto à sala de isolamento, quando a pessoa 

se desloque para a área de “isolamento” ou quando saia da mesma, devidamente sinalizado. 

No Colégio Nossa Srª do rosário a sala de isolamento encontra-se no 1º andar (frente ao gabinete 

do Presidente da Instituição). No Infantário Raposinho encontra-se no lado direito do hall de entrada 

(Gabinete da Direção). 

 

B. Medidas Específicas:   

Escola Básica do 1º Ciclo/Centro de Atividades de Tempos Livres 

• O atendimento presencial aos Encarregados de Educação, por parte dos professores e/ou equipa 

técnica, será por contacto via email ou videoconferência, no entanto, será possível o atendimento 

presencial com agendamento prévio. 

• As crianças de EB1/ CATL não utilizarão os brinquedos fixos no exterior.  

• Os percursos para evitar cruzamentos estão devidamente assinalados. 

• As idas à casa de banho pelas crianças serão feitas individualmente e salvaguardando uma correta 

higienização, evitando concentrações nesses espaços. 

• Nas salas devem ser mantidas as medidas de distanciamento, garantindo a maximização do espaço 

entre pessoas. Para tal: 
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• As mesas foram dispostas o mais possível junto das paredes e janelas, de acordo com a estrutura 

física das salas e com o distanciamento mínimo de 1 metro de forma a garantir o distanciamento 

físico recomendado pela DGS. 

• As mesas foram dispostas com a mesma orientação, evitando uma disposição que implique as 

crianças viradas de frente umas para as outras; 

• Assegurar-se-á, sempre que possível, que as crianças não partilhem objetos ou lanche; 

• Será garantido o material individual necessário para cada atividade; 

• Foram removidos das salas todos os acessórios não essenciais para as atividades letivas, 

reforçando-se a limpeza e desinfeção regular de todos os outros; 

• O material escolar pedido pelo professor titular permanecerá na sala devidamente acondicionado, 

numa caixa plástica individual; 

• Cada criança terá a sua secretária e cadeira individual na sala de aula; 

• A higienização das salas de aula é feita nos períodos em que não estiverem a ser usadas, com a 

frequência de três vezes ao dia, ou seja, no intervalo do almoço, no intervalo da tarde e no final do 

dia. 

O funcionamento da EB1/CATL consiste num modelo básico simples (funcionamento em bolha), que 

pretende assegurar o ensino presencial de todos os alunos. Isto significa que será mais fácil, se nalgum 

grupo surgir um caso positivo por COVID-19, identificar a rede de contactos. O grupo poderá ser enviado 

para casa para cumprir o período de quarentena, caso as Autoridades de Saúde Local assim o determinem. 

Nessa situação enveredar-se-á por uma modalidade de Ensino Remoto de Emergência, cumprindo as 

normas definidas no nosso Plano de Ensino@Distância, publicado no site da Instituição. Num cenário desta 

natureza, a restante comunidade escolar continuará a frequentar a Escola depois da mesma ser 

devidamente higienizada e as Autoridades de Saúde Local o permitam.  

 

Creche e Pré-escolar 

1. Cumprir os horários de entrada e de saída definidos pelo Estabelecimento, para evitar o cruzamento 

de grupos de pessoas que não sejam da mesma sala; 

2. Garantir uma redução do número de crianças por sala de forma a que, na maior parte das atividades, 

seja maximizado o distanciamento entre as mesmas, sem comprometer o normal funcionamento das 

atividades lúdico-pedagógicas; 

3. As chuchas que irão ser usadas na Instituição terão de ficar na Instituição; 

4. Quando as crianças não tenham a locomoção adquirida e necessitem de estar em berços, 

espreguiçadeiras, ou outro equipamento de conforto para o efeito, será garantida a existência de um 

equipamento por criança, e esta deverá utilizar sempre o mesmo; 

5. Está garantida a existência de um catre por criança, e esta utilizará sempre o mesmo; 

6. Os catres estão separados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico possível, 

mantendo as posições dos pés e das cabeças das crianças alternadas; 

7. As cadeirinhas de transporte ou “ovo” utilizados no transporte das crianças devem permanecer em 

locais separados das salas de atividades e distantes umas das outras. 
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III - Plano de Higienização 

1. O Estabelecimento tem um Plano de Higienização seguindo a Orientação nº 024/2020 de 

08/05/2020.  

2. O Plano de Higienização está afixado em local visível e é do conhecimento dos profissionais 

envolvidos. 

3. 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. 

 

IV - Procedimento de resposta e atuação 

a) Atuação perante um caso possível ou provável 

1. O trabalhador ou utente com sintomas, ou aquele que identifique alguém com sintomas 

compatíveis com a definição de caso possível ou de caso provável, informa a sua chefia direta 

(preferencialmente por via telefónica) da situação e é acionado o Plano de Contingência.  

2. Todos os membros da Comunidade Educativa têm o dever de contactar imediatamente a 

coordenadora do Plano de Contingência: Anabela de Jesus Martins/Diretora Pedagógica EB1 para 

o telefone: 272323042, telemóvel: 966959046 ou email: direcao.escola@cspadresredentoristas.pt. 

3. Verificando a Coordenadora do Plano a relevância da suspeita, a pessoa será dirigida para a sala 

de isolamento, através do percurso assinalado; 

4. Ao dirigir-se, ou ao ser dirigido no caso de uma criança (acompanhado pela Educadora ou 

Professor do grupo) para a sala de isolamento, a pessoa não pode tocar em quaisquer superfícies 

nem interagir com terceiros. O acompanhante deve manter uma distância superior a 1 metro e 

estar devidamente equipado (máscara cirúrgica e luvas descartáveis); 

5. A Autoridade de Saúde é imediatamente informada do caso suspeito, sendo fornecidos os dados 

(nome, data de nascimento, contacto telefónico). Tratando-se de uma criança, é imediatamente 

avisado o Encarregado de Educação; 

6. A limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pela pessoa suspeita de infeção é 

reforçada, bem como a da área de isolamento; 

7. Os resíduos produzidos pela pessoa suspeita de infeção são acondicionados em duplo saco, de 

plástico e resistente; 

8. Enquanto em uso, é vedado o acesso à sala de isolamento a todas as outras pessoas até a mesma 

ser devidamente higienizada; 

9. Para garantir a serenidade da Comunidade Educativa, a Coordenadora do Plano informará, se o 

caso for confirmado e a Instituição desenvolverá as medidas de higienização e desinfeção definidas 

pelas Autoridades de Saúde.   

 

mailto:direcao.escola@cspadresredentoristas.pt
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A Autoridade de Saúde territorialmente competente, em situações de surto, pode determinar, em 

articulação com a Autoridade de Saúde Regional e com o conhecimento dos responsáveis pelos 

estabelecimentos de educação e/ou ensino, outras medidas coletivas a aplicar pelo estabelecimento de 

educação e ensino. 

Caso a Autoridade de Saúde territorialmente competente considere necessário pode implementar 

medidas de prevenção proativas, enquanto se aguarda confirmação laboratorial, nomeadamente: 

i. Determinar o isolamento profilático dos contactos de alto risco nos termos da Norma 015/2020 da 

DGS; 

ii. Determinar a monitorização dos sinais e sintomas do caso em isolamento profilático, avaliando e 

registando a temperatura corporal 2 vezes por dia (manhã e noite) e estando atento ao aparecimento de 

novos sintomas, ou agravamento dos mesmos, compatíveis com infeção por SARS-CoV-2, de acordo com 

a Orientação n.º 010/2020 da DGS; se os sintomas se agravarem ou surgirem outros, deve contactar o SNS 

24. 

 

b) Atuação perante casos confirmados (dentro da Instituição): 

Perante um caso positivo confirmado, realizar-se um rastreio de contactos: 

São contactos de alto risco as pessoas que coabitam com o caso confirmado, exceto se 

apresentarem esquema vacinal primário completo com dose de reforço, nos termos da Norma 002/2021 da 

DGS, ou com história de infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19 nos 180 dias subsequentes ao fim do 

isolamento.  

ATUAÇÃO: Isolamento no domicílio; 

i. Se não vier a apresentar sintomas ficará em isolamento 7 dias, em autocuidado e 

automonitorização de sintomas. 

ii. Realizará um primeiro teste para SARS-CoV-2, o mais cedo possível e, idealmente, até ao 

3.º dia após a data da última exposição ao caso confirmado. 

 

Fluxograma de atuação perante um caso possível ou provável de COVID-19 em contexto escolar 
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iii. Realizará um segundo teste ao 7.º dia após a data da última exposição ao caso confirmado. 

Se negativo, terá alta. 

iv. Terá uma declaração de isolamento, para justificar a ausência ao trabalho/escola, 

(docentes, não docentes e alunos); 

Consideram-se contactos de baixo risco, do caso confirmado, todas as restantes situações. 

ATUAÇÃO: 

i. Todos os contactos de baixo risco, não têm indicação de isolamento. 

ii. Nestas circunstâncias ficam em vigilância passiva de sintomas (caso ocorram sintomas 

compatíveis com COVID-19 devem contactar o médico assistente ou a Linha SNS24). 

iii. Até ao 3º dia após a data da última exposição ao caso confirmado devem fazer teste laboratorial 

molecular (TAAN) ou teste rápido de antigénio de uso profissional (TRAg) para SARS-CoV-2. 

NOTA: Em concordância com a Norma n.º 015/2020 da DGS, estas medidas não se aplicam aos contactos 

de alto risco com doença confirmada de COVID-19 há menos de 180 dias subsequentes ao fim do isolamento 

e pessoas que apresentem o esquema vacinal primário completo com dose de reforço. 

Atuação perante um caso confirmado: 

Se o caso for confirmado na área de isolamento, esta área 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.  

Em situação de confirmação: a Coordenadora do Plano de Contingência informa de imediato o 

Delegado Regional de Educação da respetiva área de circunscrição, o Delegado de Saúde Pública Local e 

o Médico do Trabalho sobre a existência do caso suspeito validado. As autoridades competentes iniciam 

investigação epidemiológica e a gestão de contactos e articulam a comunicação do caso aos trabalhadores 

e utentes da Instituição. 

O trabalhador ou utente com resultado de teste laboratorial positivo para SARS-CoV-2 fica em 

isolamento, sendo determinado pela Autoridade de Saúde o confinamento obrigatório, de acordo com a 

legislação vigente. O término do isolamento do caso confirmado e o regresso à Instituição só se concretizam 

após o cumprimento dos critérios estabelecidos pela Autoridade de Saúde competente.  

Manter em isolamento no domicílio: 

a. Se não tem sintomas ou tem sintomas ligeiros ficará em isolamento 7 dias, em 

autocuidado e automonitorização de sintomas. Ao 7º dia terá alta sem necessidade de teste. Caso 

haja alteração do quadro clínico, deverá ser contactado o SNS 24. 

b. Se tem sintomas moderados ou graves, ficará em isolamento pelo menos 10 dias e terá 

alta sem necessidade de teste.  

Se tiver febre por mais de 48h ou febre superior a 40º; falta de ar/dificuldade respiratória; dor no peito; 

alteração do estado de consciência; aparecimento de tosse com expetoração purulenta; vómitos ou diarreia 

persistente, entre outros sintomas, contacte o SNS24 808 24 24 24 ou o 112. 
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Fluxograma de atuação perante um caso confirmado de COVID-19 em contexto escolar 

 

c) Perante um caso confirmado (fora da Instituição): 

Se o caso confirmado ocorre quando o trabalhador ou utente está fora da Instituição, mas esteve na 

Instituição, no período de transmissibilidade, deve ser dado a conhecer à Coordenadora do Plano de 

Contingência. 

 

V - Rastreio de contactos  

Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas que teve ou pode 

ter tido contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19. O contacto próximo com caso confirmado 

de COVID-19 pode ser de:  

1. “Alto risco de exposição”:  

- Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, secção, zona até 2 metros) do caso;  

- Quem esteve face-a-face com o caso confirmado ou em espaço fechado com o mesmo;  

- Quem partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou outros objetos ou 

equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue, gotículas respiratórias.  

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

- Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. em movimento/circulação 

durante o qual houve exposição a gotículas/secreções respiratórias através de conversa face-a-face superior 

a 15 minutos, tosse ou espirro);  

- Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas de prevenção (ex. 

utilização adequada de meios de contenção respiratória; etiqueta respiratória; higiene das mãos).  

A Autoridade Local de Saúde é responsável pelo rastreio de contactos (internos ou externos à 

Instituição), contacto esse que é feito sempre em estreita articulação com a Coordenadora do Plano de 

Contingência. O objetivo deste rastreio é garantir a identificação de possíveis casos secundários, com vista 

à situação de transmissão de doença. 

O rastreio de contactos deve ser iniciado nas 24 a 48 horas seguintes ao conhecimento da existência 

do caso, independentemente da forma como se tomou conhecimento da existência do mesmo. 

O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é, entre outros fatores, dependente do grau de exposição 

e do estado vacinal do contacto. Relativamente a estes parâmetros, os contactos são classificados em 

contacto de alto risco e de baixo risco. Esta estratificação de risco é realizada pela Autoridade de Saúde 

territorialmente competente no decurso da investigação epidemiológica. 
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A Autoridade de Saúde territorialmente competente, após identificação e classificação do nível de 

risco dos contactos do caso de COVID-19, implementa um conjunto de medidas individuais e coletivas, 

incluindo, o preenchimento mandatório de modelo para registo de surtos, o qual é partilhado, 

periodicamente, com a Direção do estabelecimento de educação e/ou ensino. 

Por determinação da Autoridade de Saúde territorialmente competente, pode ser necessário aplicar 

medidas excecionais para contenção de surtos, em articulação com a Autoridade de Saúde Regional. Estas 

medidas não se aplicam aos contactos de alto risco com doença confirmada de COVID-19 há menos de 180 

dias subsequentes ao fim do isolamento e pessoas que apresentem o esquema vacinal primário completo 

com dose de reforço. 

Os contactos classificados como sendo de alto risco ficam sujeitos aos procedimentos de isolamento 

no domicílio: 

• Se não vier a apresentar sintomas ficará em isolamento 7 dias, em autocuidado e automonitorização 

de sintomas. 

• Realizará um primeiro teste para SARS-CoV-2, o mais cedo possível e, idealmente, até ao 3.º dia 

após a data da última exposição ao caso confirmado. 

• Realizará um segundo teste ao 7.º dia após a data da última exposição ao caso confirmado. Se 

negativo, terá alta. 

• Terá uma declaração de isolamento, para justificar a ausência ao trabalho/escola, (docentes, não 

docentes e alunos); 

• Caso haja alteração do quadro clínico, deverá ser contactado o SNS24. 

 ATENÇÃO: 

Se o resultado do teste for positivo, considera-se como caso confirmado e iniciam-se os 

procedimentos relativos à “Abordagem do caso confirmado de COVID-19" do presente documento. 

Contactos de baixo risco 

Os contactos classificados como sendo de baixo risco ficam sujeitos aos procedimentos de: 

• Todos os contactos de baixo risco, não têm indicação de isolamento. 

• Nestas circunstâncias ficam em vigilância passiva de sintomas (caso ocorram sintomas compatíveis 

com COVID-19 devem contactar o médico assistente ou a Linha SNS24). 

• Até ao 3º dia após a data da última exposição ao caso confirmado devem fazer teste laboratorial 

molecular (TAAN) ou teste rápido de antigénio de uso profissional (TRAg) para SARS-CoV-2. 

 

Regresso do caso confirmado à Instituição 

Todas as pessoas que recuperaram de COVID-19, e que cumpriram os critérios de fim de isolamento 

determinados, devem manter o cumprimento das medidas de prevenção e controlo de infeção, de acordo 

com as recomendações da Autoridade de Saúde territorialmente competente. 

Ficam sujeitos a isolamento os Casos/infetados; 

a. Assintomáticos - 7 dias, não carecendo de teste para cessar o isolamento. 

b. Sintomáticos: 

o Ligeiros - 7 dias, não carecendo de teste para cessar o isolamento; 
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o Graves e moderados – 10 ou mais dias, de acordo com a evolução clínica, não carecendo 

de teste para cessar o isolamento. 

 

VI - GESTÃO DE CLUSTERS OU SURTOS 

Em situação de cluster ou de surto todos os contactos devem realizar teste laboratorial molecular 

(TAAN) ou teste rápido de antigénio de uso profissional (TRAg) para SARS-CoV-2., para rápida 

implementação de medidas de saúde pública. 

A Autoridade de Saúde territorialmente competente, em situações de surto, pode determinar, em 

articulação com a Autoridade de Saúde Regional e com o conhecimento dos responsáveis pelos 

estabelecimentos de educação e/ou ensino, outras medidas coletivas a aplicar pelo estabelecimento de 

educação e ensino para contenção de surtos:  

 

Concretamente, dois ou mais casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 associados 

a um contexto não residencial específico, cujas datas de início de sintomas (ou datas de colheita do teste, 

se assintomáticos) ocorreram num período de 14 dias (Nota: este período é referente à definição de surto e 

não de tempo de isolamento), existindo evidência de exposição entre os casos no período de infecciosidade 

de um dos casos. 

A atuação em ambos os casos (cluster ou surto) é idêntica. Perante a existência de um cluster ou de 

um surto num estabelecimento de educação e/ou ensino, será necessário uma rápida atuação e aplicação 

de medidas individuais e coletivas pela Autoridade de Saúde territorialmente competente.  

Nestas situações, todos os contactos devem realizar teste rápido de antigénio (TRAg) para SARS-

CoV-2 para a rápida implementação de medidas de saúde pública. 

No Quadro abaixo apresentam-se medidas a implementar mediante a magnitude da transmissão de 

SARS-CoV-2 na comunidade escolar. Contudo, a intervenção da Saúde Pública e respetivas medidas 

preventivas, que são recomendadas pela Autoridade de Saúde territorialmente competente, articulado com 

a Autoridade de Saúde Regional, podem ocorrer de forma faseada, e devem decorrer de uma minuciosa 

avaliação de risco efetuada caso a caso. Estas medidas deverão ser adequadas à realidade local e 

considerar, entre outros fatores, a situação epidemiológica em que a Instituição se insere, as condições do 
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mesmo, assim como a existência de recursos necessários para controlo da transmissão e o estado vacinal 

da comunidade escolar. 

 

De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde territorialmente competente 

comunica à Direção da Instituição o risco e as medidas de proteção individuais e coletivas a adotar. 

 Após indicação da Autoridade de Saúde territorialmente competente, a Direção da Instituição 

informa todos os encarregados de educação e restante comunidade escolar da existência de um cluster ou 

de um surto, das medidas que foram tomadas e das que deverão ser adotadas. Esta comunicação deve 

preservar a confidencialidade e anonimato dos envolvidos.  

A Direção da Instituição assegurará a disponibilização de recursos e equipamentos para garantir o 

cumprimento das medidas indicadas pela Autoridade de Saúde territorialmente competente. 

 

VII – Ação em caso de isolamento preventivo de algum membro da comunidade educativa  

a) Utente 

Em caso de isolamento preventivo de um utente, compete ao Professor Titular de Turma/Educadora de 

Infância, em articulação com a Direção/Coordenação Pedagógica e o Encarregado de Educação, definir 

tarefas/planos de trabalho para a criança, de modo a diminuir o impacto do isolamento no seu percurso 

escolar. 

b) Docente  

Em caso de isolamento preventivo de um docente, o modo de acompanhamento dos seus alunos será 

o determinado nos Planos de Ensino a Distância. A Direção decidirá se o mesmo fica em teletrabalho. 

c) Colaborador Não docente 

Em caso de isolamento preventivo de um Colaborador não docente, a reorganização do seu serviço, 

quando não puder ser realizado a distância por meios eletrónicos, será determinado pela Direção, que 

decidirá a necessidade de substituição do mesmo.  

d) Ausência de um número significativo de colaboradores 

Em caso de ausência de um número elevado de professores ou outros profissionais, as condições 

mínimas para o Colégio se manter em funcionamento são as seguintes: haver 10% dos trabalhadores da 

Instituição, em isolamento preventivo. 

Caso esteja presente um número de trabalhadores inferior ao indicado ou assim seja determinado pelas 

Autoridades de Saúde, o Colégio será encerrado. Nesta eventualidade, a Direção enviará a toda a 
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Comunidade Educativa informação regular sobre o período de encerramento e as medidas de vigilância a 

adotar. Esta comunicação será efetuada por via eletrónica (email). 

 

As crianças, bem como os profissionais com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19, não 

devem apresentar-se na Instituição. Devem contactar o SNS 24 (808 24 24 24) ou outras linhas 

telefónicas criadas especificamente para o efeito e proceder de acordo com as indicações fornecidas 

pelos profissionais de saúde. 

 

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.  


