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Informações síntese acerca do Plano de contingência1 

Pessoa responsável: Coordenadora Pedagógica Prof. Gisela Rebelo Magalhães 

Email: giselamagalhaes@iai.pt 

Telemóvel: 910257511  

 

Regras de utilização de máscara 

• Qualquer pessoa com 10 ou mais anos de idade, e, no caso dos alunos, a partir do 

2.º ciclo do ensino básico, independentemente da idade, devem utilizar máscara 

comunitária certificada ou máscara cirúrgica;  

• A utilização de máscara deve ser sempre adaptada à situação clínica, 

nomeadamente nas situações de perturbação do desenvolvimento ou do 

comportamento, insuficiência respiratória, imunossupressão, ou outras patologias, 

mediante avaliação caso-a-caso pelo médico assistente. 

 

Medidas coletivas a adotar pelo estabelecimento de Educação e/ou Ensino 

 Neste âmbito, importa sinalizar que, após determinação de isolamento profilático, os 

contactos de baixo risco e/ou os contactos de contactos cujos testes sejam negativos 

devem interromper o isolamento profilático, retomando a respetiva atividade letiva.  

. 

QUAIS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

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

prevenção e controlo da transmissão do vírus.  

Para o ano letivo 2021/2022, recomenda-se a combinação das seguintes medidas 

específicas que devem ser adotadas por toda a comunidade escolar: 

a. Dever de permanência em casa perante quaisquer sinais e/ou sintomas de doença, 

como: 

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;  

 
1 Confrontar informação mais detalhada na Norma nº 020/2020 da DGS, Norma nº005/2021 da DGS, Norma 

nº004/2021 da DGS, Norma nº015/2020da DGS, Norma nº002/2021 da DGS. Plano de contingência do IAI e, 

Referencial Escolas – Controlo da Transmissão de Covid 19 em contexto escolar  
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iv. Perda completa do olfato, Falta completa de paladar, Distorção persistente 

do paladar. 

b. Utilizar máscara (usando-a adequadamente e em todos os espaços da escola, 

sendo a exceção o tempo estritamente necessário para comer e beber); 

c. Manter o distanciamento físico recomendado entre pessoas, nomeadamente: 

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

o pessoal docente e não docente e os alunos;  

ii. o respeito pela sinalização dos espaços e/ou plantas elaboradas; 

iii. respeito pelos circuitos estabelecidos no recinto escolar;   

d. Lavar (utilizando água e sabão) ou desinfetar as mãos; 

e. Cumprir com a etiqueta respiratória. 

 

Vacinação contra a COVID-19 

Os grupos prioritários para a vacinação contra a COVID-19 foram definidos de acordo com 

os objetivos da Campanha de Vacinação, de modo a:  

a. salvar vidas;  

b. preservar a resiliência do sistema de saúde, do sistema de resposta e do 

Estado.  

Todas as pessoas residentes em Portugal com idade igual ou superior a 12 anos foram 

incluídas no programa de vacinação contra a COVID-19, permitindo uma cobertura vacinal 

elevada, mesmo em ambiente escolar. 

 

ATUAÇÃO PERANTE UM CASO CONFIRMADO DE COVID-19 DENTRO DO 

ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO E/OU ENSINO 

Perante a identificação de um caso possível ou provável serão desencadeados os seguintes 

procedimentos: 

a. encaminhar o caso, acompanhado por um adulto, caso se trate de um 

menor de idade, para a área de isolamento, através de circuitos próprios. 

b. contactar, caso se trate de um menor de idade, o encarregado de educação, 

de modo a informá-lo sobre o estado de saúde do menor e inquirir sobre 

possível contato com algum caso confirmado ou provável de COVID-19. O 

encarregado de educação deve dirigir-se ao estabelecimento de educação 

e/ou ensino, preferencialmente em veículo próprio. 

c. contactar a Autoridade de Saúde territorialmente competente. 
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d. Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um 

adulto, contacta o SNS 24 (808 24 24 24) ou outras linhas criadas para o 

efeito e segue as indicações que lhe forem dadas. O Diretor ou o ponto focal 

do estabelecimento de educação e/ou ensino pode realizar o contacto 

telefónico, se tiver autorização prévia do encarregado de educação. 

e. Na sequência da triagem telefónica: 

i.Se o caso não for validado como possível ou provável de COVID-19 pela triagem telefónica 

(SNS 24 ou outras linhas), a pessoa segue o procedimento normal da escola, de acordo 

com o quadro clínico apresentado. Terminam os procedimentos constantes do Plano de 

Contingência para COVID-19 e não se aplica o restante “Fluxograma de atuação perante 

um caso possível ou provável de COVID-19 em contexto escolar”. 

ii.Se o caso for considerado validado como possível ou provável de COVID-19 pela triagem 

telefónica (SNS 24 ou outras linhas) será enquadrado, de acordo com a sua gravidade, em 

uma das seguintes situações: 

o Vigilância clínica e isolamento no domicílio; 

o  Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas a doentes com suspeita de Infeção 

Respiratória Aguda nos Cuidados de Saúde Primários (ADRComunidade, ADR-C); 

o  Avaliação Clínica em áreas Dedicadas a doentes com suspeita de Infeção 

Respiratória Aguda nos Serviços de Urgência (ADR-SU) dos hospitais 

o Intervenção da Emergência Médica Pré-Hospitalar, através do Centro de Orientação 

de Doentes Urgentes (CODU) do INEM. 

 

Nota: A Autoridade de Saúde territorialmente competente deve ser informada da situação 

pelo Diretor ou pelo ponto focal do estabelecimento de educação e/ou ensino, 

independentemente se o encarregado de educação contactou ou não o SNS 24 ou outras 

linhas criadas para o efeito. 

f. O SNS 24 (ou outras linhas de triagem telefónica) ou a Autoridade de Saúde 

territorialmente competente: 

i. prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização; 

ii. esclarece o caso possível ou provável, 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 010/2020 da DGS). A deslocação para casa, para os serviços de 

saúde ou para o local de realização de teste deve ser feita, se possível, 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, 
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não devendo recorrer-se a transporte público coletivo. Durante todo o percurso o 

caso possível ou provável e o(s) respetivo(s) acompanhante(s) devem manter a 

máscara devidamente colocada e respeitar, sempre que possível, o distanciamento 

físico entre pessoas não coabitantes sempre que forem a pé e, no carro, viajar em 

lugares diametralmente opostos, bem como assegurar arejamento adequado do 

veículo, abrindo as janelas. Após terminada a viagem todas as superfícies do carro 

devem ser limpas e desinfetadas; 

iii. procede à avaliação do risco, e informa sobre os procedimentos a adotar. 

g. Caso a Autoridade de Saúde territorialmente competente considere 

necessário pode implementar medidas de prevenção proativas, enquanto 

se aguarda confirmação laboratorial, nomeadamente: 

i. i. determinar o isolamento profilático e rastreio de contactos diretos como, por 

exemplo, as pessoas que estiveram sentadas em proximidade na sala de aula ou no 

refeitório ou outros contactos próximos identificados;  

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 Norma n.º 004/2020 da 

DGS; se os sintomas se agravarem ou surgirem outros, deve contactar o SNS 24. 

Como auxiliar de monitorização dos sinais relativos à situação pulmonar, pode 

utilizar um oxímetro de dedo que permite medir a taxa de oxigenação do sangue, ou 

seja a percentagem de oxigénio na circulação sanguínea. Este exame (oximetria) é 

importante quando há suspeita de doenças que prejudicam ou interferem com o 

funcionamento dos pulmões, doenças cardíacas ou doenças neurológicas. Uma taxa 

de oxigenação do sangue baixa pode indicar a necessidade de fazer tratamento com 

oxigénio para correção adequada. 

Se o resultado laboratorial indicar estar perante um caso confirmado, a Autoridade de 

Saúde territorialmente competente, procederá em conformidade realizando: 

h. Inquérito epidemiológico (deve ser iniciado, idealmente, nas primeiras 24 

horas); 

i. Rastreio de contactos; 

j. Avaliação do Risco;  

k. Comunicação das situações que requerem intervenção comunitária à 

Equipa de Gestão COVID-19 ou à Equipa de Gestão de surtos.  
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A Autoridade de Saúde territorialmente competente, de acordo com a avaliação do risco, 

informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o estabelecimento de educação e/ou 

ensino sobre as medidas individuais e coletivas a implementar: 

i. Isolamento profilático no domicílio;  

ii. Vigilância clínica 

iii. Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais 

utilizados pelo caso possível, provável ou confirmado, bem como 

da área de isolamento. 

iv. Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso possível, 

provável ou confirmado em dois sacos de plástico, resistentes, com 

dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e 

colocação dos mesmos em contentores de resíduos coletivos 

(nunca em ecopontos);  

v. Sem prejuízo das alíneas anteriores, por determinação da 

Autoridade de Saúde territorialmente competente, pode ser 

necessário aplicar medidas excecionais para contenção de surtos e 

caso 

 

ATUAÇÃO PERANTE UM CASO CONFIRMADO DE COVID-19 FORA DO 

ESTABELECIMENTO 

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação e/ou 

ensino, devem ser seguidos os seguintes passos:  

1. O Encarregado de Educação deve contactar de imediato o responsável pelo Plano 

de Contingência que, adorará as medidas definidas pela Autoridade de Saúde em 

função da situação. 

 

Nota: Em caso de existência de caso confirmado será enviado email aos Encarregados de 

educação.  

 

 

 


