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1. ENQUADRAMENTO 
 

Este Plano de Contingência para o Coronavírus (COVID-19) permite que a Escola Básica com Pré-Escolar de 

Santo António e Curral das Freiras esteja preparada para enfrentar, de modo apropriado, as possíveis 

consequências de uma epidemia em estreita colaboração com as famílias, os serviços de saúde e outras 

estruturas relevantes da comunidade educativa. 

As medidas necessárias, bem como as responsabilidades de cada indivíduo dentro da instituição, devem ser 

ajustadas aos diferentes cenários de evolução da epidemia a fim de garantir que cada um saiba o que fazer 

em situação de crise e o que esperar das ações desenvolvidas por si e pelos outros. Serão seguidas as 

recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS) e do Instituto de Administração da Saúde, IASAÚDE, IP-

RAM. 

O presente plano tem como principais objetivos: 

  Detetar precocemente casos de suspeitos de COVID-19 e limitar, deste modo, o impacto negativo 

deste surto na comunidade; 

 Fornecer informação à comunidade educativa sobre as medidas de prevenção e controlo desta infeção, 

e sobre os procedimentos e medidas a adotar perante a identificação de casos suspeitos e/ou 

confirmados. Esta divulgação será efetuada através da afixação de cartazes, avisos, circulares 

informativas por correio eletrónico e página da escola; 

 Manter a atividade escolar, face aos possíveis efeitos da epidemia, nomeadamente o absentismo dos 

profissionais e dos alunos e respetivas repercussões nas atividades escolares e no ambiente familiar e 

social de toda a comunidade educativa. 

 

1.1. O que é o coronavírus (COVID – 19) 

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o COVID-19. 

Normalmente, estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser semelhantes a uma gripe 

comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia. O novo coronavírus (SARS-CoV-2), agente 

causador da doença por coronavírus (COVID-19), foi identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, na 

Cidade de Wuhan (China). Embora o epicentro da epidemia tenha ocorrido em Wuhan, onde foi registado o 

maior número de casos, o risco de infeção já ultrapassou essa fronteira e atualmente encontra-se 

disseminado por quase todos os países do mundo.  

 

1.2. Formas de transmissão 

Considera-se que o COVID-19 pode transmitir-se: 

 pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

 por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

 por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron). 
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A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma exposição 

próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando uma 

pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de 

pessoas que estão próximas e ainda através do contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo 

coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos). 

1.3. Período de incubação 
O período de incubação (tempo que decorre entre o momento em que uma pessoa é infetada e o 

aparecimento dos primeiros sintomas) situa-se entre 2 a 12 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 a caso confirmado. 

1.4. Principais sintomas  
Os sintomas são semelhantes aos de uma gripe comum. Após exposição a um caso confirmado de COVID-

19, podem surgir os seguintes sintomas:  

 tosse; 

 febre > ou = a 38ºC; 

 falta de ar (dificuldade respiratória); 

 cansaço; 

 dores musculares. 
 
1.5. Medidas gerais de prevenção 

 Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 

segundos (seguir as instruções constantes de um cartaz colocado em todas as casas de banho da 

escola); (Anexo 1) 

 Utilizar gel alcoólico com pelo menos 70% de álcool, se não for possível lavar as mãos com água e 

sabão; 

 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos; 

 Manter o distanciamento social (aproximadamente de 2 metros); 

 Evitar saudações com contacto físico, incluindo os apertos de mão; 

 Cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel descartável ao assoar-se, tossir ou espirrar; (Anexo 2) 

 Deitar os lenços usados no caixote de lixo e, em seguida, lavar as mãos; 

 Tossir ou espirrar para a prega do cotovelo; 

 Reforçar a lavagem das mãos: 

 Antes e depois de sair da escola e de casa; 
 Após usar a casa de banho; 
 Após intervalos e atividades desportivas; 
 Antes e depois das refeições, incluindo lanches;  
 Antes da utilização de equipamento tecnológico/laboratorial (laboratórios de informática, 

biologia/geologia e físico-química). 
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2. PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 
2.1. Identificação da cadeia de comando e controlo 

A coordenação global do Plano de Contingência é feita pelo Presidente do Conselho Executivo, Professor 

Vítor Gomes, em colaboração com uma Equipa Operativa, Conselho da Comunidade Educativa, 

Coordenadoras de Ciclo e Diretores de Turma e em articulação com as entidades competentes.  

 

2.1.1. edifício do Curral das Freiras 

O Coordenador de Estabelecimento, prof. Arlindo Costa, é responsável pela aplicação do Plano de 

Contingência no edifício do Curral das Freiras, reportando o evoluir da situação ao Presidente do Conselho 

Executivo. 

Coordenador  Substituto 

Prof. Arlindo Costa  Profª Carla Faia (Coordenadora Ed. Inf. e 1º ciclo) 

Contacto com os Encarregados de Educação/ Famílias 

Prof. Arlindo Costa Profª Carla Faia 

Eunice Luís (ASE) 

Encaminhamento/Acompanhamento de casos suspeitos à sala de isolamento 

Eunice Luís  Paulo Calor 

Higiene e Segurança das Instalações 

Responsável da empresa contratada  

 

 

PONTO FOCAL 

Responsável Substituto 

Prof. Vítor Gomes (Presidente do CE) Prof. António Olim (vice-Presidente do CE) 

EQUIPA OPERATIVA 

Contacto com os Encarregados de Educação/ Famílias 

Prof. João Abel (Assessor do CE /Delegado de Segurança) Prof. António Olim  
Maria Rocha (ASE) 

Higiene e Segurança das Instalações 

Lurdes Pestana Dora Jardim 

Informação atualizada na página da escola 

Prof. Marco Catarino Prof. Hugo Perdigão 

Encaminhamento/Acompanhamento de casos suspeitos à sala de isolamento 

José Alves Trindade Barradas 
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2.2. Competências do Ponto Focal e da Equipa Operativa 

 Ponto Focal 
 Supervisionar as ações implícitas no Plano de Contingência e acionar mecanismos de prevenção e de 

informação face ao número de casos que surjam; 

 Gerir o processo de comunicação interna e externa; 

 Estabelecer rápidas conexões entre o caso suspeito e os demais elementos que devem ser acionados, 

bem como garantir ao máximo a identificação de redes de possível propagação. 

 Equipa Operativa:  

 Organizar e executar, em articulação com as Entidades Externas, todas as atividades previstas no Plano 

de Contingência; 

 Propor, implementar e avaliar estratégias a adotar nas diferentes fases da situação face aos objetivos 

inicialmente propostos;  

 Assegurar a manutenção e funcionamento da Sala de Isolamento; 

 Produzir e divulgar informação adequada às diferentes fases a toda a comunidade educativa; 

 Monitorizar a evolução da situação e o número de casos detetados na escola; 

 Divulgar o Plano de Contingência por toda a Comunidade Educativa; 

 Avaliar o Plano de Contingência e reajustá-lo caso seja necessário. 

 

2.3. Promoção de comportamentos preventivos 

O uso de máscara é obrigatório em todo o recinto escolar. É muito importante usar corretamente a máscara, 

ou seja, respeitar as condições de higiene e de segurança durante a sua colocação, utilização e remoção. As 

máscaras cirúrgicas devem ser substituídas, a maior parte, após um período de utilização de 4 horas e sempre 

que se encontrem húmidas. Verificando-se a necessidade de substituição da máscara, devem adotar-se as 

boas práticas de manuseamento da mesma.  

Os postos de atendimento ao público encontram-se equipados com proteções de acrílico. É de extrema 

importância que os equipamentos de proteção individual não sejam partilhados em circunstância alguma. As 

máscaras usadas devem ser colocadas nos recipientes do lixo comum. O uso de máscara não substitui outras 

medidas de prevenção, como a etiqueta respiratória e o distanciamento físico recomendado, que devem ser 

mantidos. 

Os elementos da comunidade educativa caso registem uma temperatura anormal (febre) ou outro sintoma 

associado ao COVID-19 não devem dirigir-se à escola e devem contactar a linha  

SRS24 Madeira – 800 24 24 20. 

Caso tenha tido contacto com um caso confirmado, não deve dirigir-se à escola, devendo igualmente 

contactar a linha SRS24 Madeira – 800 24 24 20. 

Caso seja um aluno que já se encontre nas instalações da escola e apresente sintomas, deve informar o adulto 

mais próximo e manter-se no local onde se encontra, onde lhe será prestada toda a assistência necessária, 
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dando-se cumprimento ao Plano de Contingência (ver anexo 3 - fluxo de atuação perante caso suspeito de 

COVID 19 em menores de idade). 

Caso seja um adulto que se encontre nas instalações da escola e apresente sintomas, o mesmo deve informar 

a equipa focal para dar cumprimento ao Plano de Contingência (ver anexo 4 - fluxo de atuação perante caso 

suspeito de COVID 19 em adultos) informando sobre a cadeia de contacto e seguir as suas indicações 

(conforme orientações do Delegado de Saúde). 

2.4 Reorganização do espaço escolar 
Com o intuito de proceder a uma melhor identificação de eventuais cadeias de contacto/transmissão, a 

Escola desencontrou os horários dos alunos por ciclos de escolaridade, nas horas de entrada na Escola, nos 

intervalos com espaços diferenciados para cada um dos ciclos e nas saídas da Escola de modo a diminuir a 

concentração de alunos. As turmas foram organizadas por grupos de circulação no recinto escolar. Existe 

sinalética no recinto escolar (ver mapa de circulação no recinto escolar). 

É obrigatório o uso de máscara desde a entrada até à saída do recinto escolar, no exterior e interior dos 

edifícios. A desinfeção das mãos é feita à entrada da Escola por uma funcionária. Não é autorizado aos 

pais/encarregados de educação a sua circulação no recinto escolar. Qualquer contacto presencial (com os 

serviços administrativos e/ou com o diretor turma) necessitará de agendamento prévio, por e-mail ou por 

telefone, dando a indicação do assunto a tratar. Estará dependente de autorização.  

EDIFÍCIO DE SANTO ANTÓNIO 

Entrada na escola - Todos os alunos entram e saem pelo portão principal. 

 

Quando chegam à escola, os alunos dirigem-se ao pátio e aguardam a chegada do professor que os conduz à 

sala de aula, cumprindo os percursos de circulação. À entrada da sala de aula é obrigatória a higienização das 

mãos dos alunos que se encontram organizados em fila e cumprindo o distanciamento físico. 
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Regras e condições de circulação na escola 
No 1º tempo de cada turno (manhã e tarde) os alunos devem dirigir-se aos seguintes Espaços-base/Pontos 
de encontro: 
 

ESPAÇOS-BASE/PONTOS DE ENCONTRO 

A. Bar dos alunos - alunos com aulas nas salas 101 (Educação Musical), 201, 203, 204 e Educação Física 

 entram pelo portão principal e descem as escadas à esquerda 
 

B. Átrio do 4º piso  - Alunos do 3º ciclo – alunos com aulas nas salas 301, 302 (Ciências), 303, 402, 404, 405, 
407, 407-A, 408, 411, 502, 507, 508, 509, 510 e Laboratórios de informática 

 entram pelo portão principal e sobem as escadas à direita  
 

C. Jardim - Alunos do 2º ciclo – alunos com aulas nas salas 501, 502, 602, 603, 604, 605 e 606 

 entram pelo portão principal, e na porta principal, sobem as escadas centrais e dirigem-se para a 

porta de acesso ao jardim junto à oficina de informática 

 

 

 
No primeiro toque de cada turno e no início do 2º e 3º bloco de aulas (após os intervalos) o professor que 

terá aulas com a turma dirige-se ao ponto de encontro e acompanha os alunos à respetiva sala de aula. 

Quando se verifica mudança de disciplina nos tempos de 45 minutos as transições de sala e de professor 

realizam-se nos mesmos moldes dos anos anteriores. 

 

EDIFÍCIO DO CURRAL DAS FREIRAS 

 
- Os alunos dos 1º e 2º Ciclos entram pela porta junto ao pavilhão (piso 3) e os alunos do 3º Ciclo entram 
pelo portão do piso 2. 
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- No 1º tempo de cada turno (manhã e tarde) os alunos devem dirigir-se aos seguintes Espaços-base/Pontos 
de encontro: 

ESPAÇOS-BASE/PONTOS DE ENCONTRO 
 

Átrio Norte Piso 0 - alunos com aulas nas salas SFQ e SCN: 
- entram pelo portão principal (piso 2) e descem as escadas exteriores em frente. 
 
Átrio Este Piso 0 - alunos com aulas na sala SM: 
- entram pelo portão principal (piso 2) e descem as escadas exteriores em frente. 
 
Átrio do Piso 1  - alunos com aulas nas salas 1.01, 1.02L, EVT1 e EVT2: 
- entram pelo portão principal e e descem as escadas exteriores em frente: 
 
Átrio do Piso 3 (junto ao pavilhão) - Alunos dos 1º e 2º ciclos  
- entram pelo portão do Piso 3. 
 
- No primeiro toque de cada turno e no início do 2º e 3º bloco de aulas (após os intervalos) o professor que 
terá aulas com a turma dirige-se ao ponto de encontro e acompanha os alunos à respetiva sala de aula. 
 
- Quando se verifica mudança de disciplina nos tempos de 45 minutos as transições de sala e de professor 
realizam-se nos mesmos moldes dos anos anteriores. 
 
- Cada turma tem a sua sala-base saindo apenas para as disciplinas de componente prática 

INTERVALOS 

Turma Sem chuva Com chuva 
1º ciclo Átrio do piso 2(*) Corredor do piso 3(*) (ou refeitório?) 
5º1 Átrio do piso 2(*) Corredor do piso 3(*) 
6º1 Átrio do piso 3 (junto ao pavilhão) Corredor do piso 4 
7º1 Átrio do piso 1 Corredor do piso 1 
8º1 Átrio do piso 0 norte Corredor este do piso 0  
9º1 Átrio do piso 0 este Corredor oeste do piso 0 

(*) Os horários dos intervalos do 1º ciclo são desfasados dos intervalos do 2º ciclo. 
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Utilização dos serviços e lotação dos espaços nos dois edifícios 
À entrada de cada serviço ou espaço encontra-se a informação com a lotação do mesmo. A higienização das 

mãos é obrigatória à entrada dos espaços. Deve evitar-se tocar em superfícies.  

 Gabinetes de trabalho e salas do pessoal docente e não docente 
 Os locais/salas devem ser ventilados, preferencialmente, através do reforço da ventilação natural. Os 

locais/salas devem ser arejados pelo menos duas vezes por dia, à hora do almoço e ao final do dia. Em espaços 

de utilização comum deve ser acautelada a distância e/ou definidas escalas de ocupação do local. Deve evitar-

se o contacto com superfícies.  

Relativamente às salas de aula, os espaços serão higienizados sempre que haja mudança de professor e/ou 

de alunos. 

 Biblioteca 
 A biblioteca só será utilizada por uma turma de cada vez. A utilização da mesma carece de agendamento 

junto da(o)s técnica(o)s de Biblioteca, devendo seguir-se as indicações dadas no local e a sinalética. O espaço 

será higienizado com regularidade. 

 Papelaria 
Ao entrar na papelaria o professor deve desinfetar as mãos com solução antissética de base alcoólica. Neste 

espaço, entra 1 professor de cada vez. 

Os alunos são atendidos ao balcão devendo desinfetar as mãos com solução antissética de base alcoólica.  

 Secretaria 
Alunos, docentes, não docentes e colaboradores aguardam a sua vez à entrada da secretaria sendo a lotação 

máxima de um utente. Na secretaria privilegia-se a via digital ou telefónica no contacto com os 

pais/encarregados de educação. Para atendimento presencial deve ser solicitado agendamento sendo 

permitida a entrada após confirmação com a secretaria. Os pais/ encarregados de Educação devem cumprir 

a sinalética, devendo ainda evitar tocar em superfícies. 

 Refeitório 
Antes de entrar e ao sair é obrigatória a lavagem das mãos com água e sabão ou desinfeção com solução 

antissética de base alcoólica. Na utilização dos espaços, os utentes deverão respeitar sempre o 

distanciamento de 1 metro e seguir as sinaléticas. Não é permitido circular pelos espaços. Os alunos 

frequentam o refeitório no período definido para o seu ano de escolaridade. Os talheres e guardanapos são 

fornecidos em embalagens individuais e é feita a higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada 

utilização. 
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 Bar dos alunos           
Ao entrar e ao sair do bar é obrigatório lavar as mãos com água e sabão ou desinfetar com solução antissética 

de base alcoólica. No espaço, deve ser respeitado o distanciamento de 1 metro e seguir a sinalética. As mesas 

e cadeiras são higienizadas e desinfetadas após cada utilização. 

 Instalações sanitárias 
A informação sobre a lotação de cada instalação sanitária encontra-se à entrada da mesma, bem como os 

regulares períodos de higienização. Alunos e funcionários aguardam a sua vez no exterior, cumprindo as 

regras de funcionamento afixadas, nomeadamente a desinfeção das mãos à entrada e à saída do local. Deve 

evitar-se tocar em superfícies. 

 Utilização das salas de aula 
 As portas das salas de aula e as janelas manter-se-ão abertas ao longo do dia, sempre que possível. A 

partilha/troca de materiais não é autorizada. A indicação de entrada e saída da sala de aula é dada pelos 

docentes, respeitando-se o percurso definido para o efeito. Da sala devem sair primeiro os alunos mais 

próximos da porta e, por último, os mais afastados. As salas de aula serão higienizadas após cada utilização. 

Os balneários não serão utilizados; os alunos terão que vir equipados de casa. Privilegiam-se os espaços 

exteriores para a prática de atividade física. Destaca-se o facto de nem alunos nem professores necessitarem 

de usar máscara durante a prática desportiva.  

 

3. SALA DE ISOLAMENTO  
 

Esta sala, com instalação sanitária e ventilação natural, está equipada com telefone, mesa, cadeira, gel 

desinfetante, toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis, termómetro e caixote de lixo com 

tampa. Dispõe de água engarrafada e bolachas em pacotes individuais.  

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. 

O circuito para chegar à sala de isolamento deve ser feito, sempre que possível e aplicável, pelo exterior e 

pelo percurso mais curto. 

 Edifício de Santo António – Gabinete junto à sala 411, 4º piso 

 Edifício do Curral das Freiras – Gabinete médico, 3º piso 

 

4. GESTÃO DE CASO  
 

4.1 Procedimento perante um caso suspeito de Covida-19  
Perante a identificação de um caso suspeito, devem ser seguidos os seguintes passos:  
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1.º Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa presente no estabelecimento de 

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

é contactado o ponto focal, Prof. Vítor Gomes ou o seu substituto, Prof. António Olim. No edifício do Curral 

das Freiras é o Prof. Arlindo Costa ou a sua substituta, Profª Carla Faia. 

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

de isolamento através de circuitos próprios, definidos previamente no Plano de Contingência, que deverão 

estar visualmente assinalados. Sempre que se trate de um adulto, dirige-se sozinho para a área de 

isolamento. Na área de isolamento deve constar o fluxo de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 

em contexto escolar. 

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

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

estabelecimento de educação ou ensino, preferencialmente em veículo próprio. 

4.º Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio, se for um adulto, contacta a linha SRS24 

Madeira – 800 24 24 20 e segue as indicações que lhe forem dadas. O Ponto Focal da escola pode realizar o 

contacto telefónico se tiver autorização prévia do encarregado de educação. Na sequência da triagem 

telefónica:  

• Se o caso não for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica, a pessoa segue o 

procedimento normal da escola, de acordo com o quadro clínico apresentado. Terminam os procedimentos 

constantes no Plano de Contingência para COVID-19 e não se aplica o restante “Fluxograma de atuação 

perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar”. 
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Nota: Se o encarregado de educação não contactar o SRS24 Madeira ou outras linhas criadas para o efeito, 

a Autoridade de Saúde Local deve ser informada da situação pelo responsável da Equipa Operativa/Ponto 

Focal da escola. 

5.º Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pela SRS24 Madeira, é contactada de imediato a 

Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, cujos contactos telefónicos constam num dossiê 

na área de isolamento, no Conselho Executivo e na Telefonista. 

 6.º 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.º10/2020 da DGS). A deslocação 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) devem manter a máscara devidamente colocada.  

7.º A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com a Escola, 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: 

• 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): 

 Inquérito epidemiológico;  
 Rastreio de contactos;  
 Avaliação ambiental.  

 
8.º A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o estabelecimento de educação 

ou ensino sobre as medidas individuais e coletivas a implementar, de acordo com a avaliação da 

situação/risco efetuada, nomeadamente: 

 • Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo o 

estabelecimento de educação ou ensino; 

 • 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);  
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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). Para implementação de medidas e 

gestão de casos, a Autoridade de Saúde Local, pode mobilizar e liderar uma Equipa de Saúde Pública. 

4.2. Procedimento perante um caso confirmado de Covid-19 fora do estabelecimento 
Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação ou ensino, devem ser 

seguidos os seguintes passos:  

1.º Perante a comunicação à Escola de um caso confirmado de COVID-19 de uma pessoa que tenha 

frequentado o estabelecimento, devem ser imediatamente ativados todos os procedimentos constantes no 

Plano de Contingência e ser contactado o responsável pela Equipa Operativa/Ponto Focal designado 

previamente pelo órgão de gestão.  

2.º O órgão de gestão ou o Ponto Focal contacta de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde 

Pública Local, a informar da situação.  

3.º 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.  

 
4.º De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local informa os contactos de alto 

e de baixo risco e o estabelecimento de educação ou ensino, sobre quais as medidas individuais e coletivas 

a implementar, nomeadamente:  

 Isolamento de contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo o 

estabelecimento de educação ou ensino; 

 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); 

 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). 

4.3. Medidas a adotar pelo caso confirmado  

Perante um caso com teste laboratorial positivo para COVID-19, o mesmo deve permanecer em isolamento 

até cumprir com os critérios de cura documentada (Norma nº. 004/2020 da DGS). A definição do local de 
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isolamento dependerá da gravidade do quadro clínico e das condições de habitabilidade de cada pessoa. 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 ao 

estabelecimento de educação ou ensino. 

5. 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:  

 

5.1 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 na escola (alunos, 

pessoal docente, pessoal não docente), os coabitantes e contactos de outros contextos que possam ser 

relevantes (Norma n.º 015/2020 da DGS). 

5.2. 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. 
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5.3 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). 

5.3.1 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);  

• 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 do caso e Rastreio de contactos do presente documento . 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. 

 

5.3.2 Medidas coletivas a adotar pelo estabelecimento de educação  
 

A Autoridade de Saúde pode determinar, além das medidas individuais a adotar pelos contactos, outras 

medidas coletivas a aplicar pelo estabelecimento de educação, em obediência do Princípio da 

Proporcionalidade: 

• Encerramento de uma ou mais turmas;  

• Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação; 

• Encerramento de todo o estabelecimento de educação *.  

*O encerramento de todo o estabelecimento de educação só deve ser ponderado em situações de        elevado 

risco no estabelecimento ou na comunidade. Esta medida apenas pode ser determinada pela Autoridade de 
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Saúde Local, envolvendo, na tomada de decisão, as Autoridades de Saúde Regional e Nacional. Se considerar 

necessário, a Autoridade de Saúde Local pode recomendar outras medidas. 

6. GESTÃO DE SURTOS  
Será considerado um surto em contexto escolar, qualquer agregado de 2 ou mais casos com infeção ativa e 

com ligação epidemiológica.  

 

Perante casos de COVID-19, no estabelecimento de educação, podem verificar-se diferentes Cenários:  

CENÁRIO A. “Surto” numa turma: casos numa turma ou turmas que funcionem em coorte.* Nas coortes, as 

cadeias de transmissão poderão ficar circunscritas a este grupo de contacto mais próximo; 

*Grupo organizado de pessoas que partilham características, atividades e eventos comuns  

CENÁRIO B. “Surto” em várias turmas sem ligação epidemiológica: casos que ocorrem em diferentes turmas 

no mesmo período temporal, mas sem ligação epidemiológica entre eles;  

CENÁRIO C. “Surto” em várias turmas com ligação epidemiológica: casos que ocorrem em diferentes 

turmas, resultantes de transmissão secundária ou terciária dentro da comunidade escolar; 

 CENÁRIO D. “Surto” sem controlo de transmissão: elevado número de controlo de transmissão: elevado 

número de casos em diferentes grupos da comunidade escolar (alunos, pessoal docente e não docente) com 

transmissão não controlada. Perante a existência de um “surto” num estabelecimento de educação ou 

ensino, será necessário uma rápida atuação e aplicação de medidas individuais e coletivas pela Autoridade 

de Saúde Local. As medidas a adotar irão depender de um conjunto de fatores considerados na avaliação de 

risco, realizada pela Autoridade de Saúde Local, tais como:  

• Distanciamento entre pessoas;  

• Disposição e organização das salas; 

• Organização das pessoas por coortes  

 



 
 

18 
 

6.1. Implementação de medidas 
Após a realização da investigação epidemiológica, a Autoridade de Saúde Local decidirá, de acordo com a 

avaliação de risco, quais as medidas de controlo a implementar, podendo determinar: 

• Isolamento de casos confirmados ou suspeitos; 

• Isolamento de casos confirmados ou suspeitos e isolamento profilático de contactos de alto risco; 

• Encerramento de uma ou mais turmas; 

• Encerramento de uma ou mais zonas da escola; 

• Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino*. 

* O encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino só deve ser ponderado em situações 

de elevado risco no estabelecimento ou na comunidade. 

Esta medida apenas pode ser determinada pela Autoridade de Saúde Local, envolvendo na tomada de 

decisão as Autoridades de Saúde Regional e Nacional. 

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

CoV-2 na comunidade escolar. Contudo, a intervenção de Saúde Pública e respetivas medidas que são 

recomendadas devem decorrer de uma minuciosa avaliação caso a caso. 

Estas medidas deverão ser adequadas à realidade local e considerar, entre outros fatores, a situação 

epidemiológica em que o estabelecimento de educação ou ensino se insere, as condições do mesmo, assim 

como a existência de recursos necessários para controlo da transmissão. 

Quadro 1. Medidas a implementar em contexto de surto 

CENÁRIOS MEDIDAS CUMULATIVAS 
A A   Autoridade de Saúde Local decidirá, de acordo com avaliação de risco, quais as medidas 

de controle a implementar, incluindo: 
• Isolamento dos casos; 
• Rastreio de contactos; 
• Isolamento profilático dos contactos de alto risco; 
• Realização de testes laboratoriais aos contactos de alto risco. 

B A Autoridade de Saúde Local estuda a relação entre os casos e serão avaliadas medidas 
adicionais em relação ao cenário A, incluindo: 

• Encerramento das turmas com casos confirmados, durante 14 dias desde a data 
de início de isolamento profilático de todos os contactos; 

• Encerramento de uma ou mais zonas da escola, durante 14 dias, desde a data de 
início de isolamento profilático de todos os contactos. 

C A Autoridade de Saúde Local estuda a relação entre os casos e 
serão avaliadas medidas adicionais em relação ao cenário B, incluindo: 

• Alargamento das medidas de isolamento a contactos de baixo risco. 

D A Autoridade de Saúde Local, em articulação com as Autoridades de Saúde Regional e 
Nacional, pode considerar a necessidade de escalar as medidas, avaliando o encerramento 
temporário do estabelecimento de educação ou ensino. A sua reabertura deverá ocorrer 
quando a Autoridade de Saúde assim o determinar, com base no controlo da situação 
epidemiológica e quando esta não representar risco para a comunidade escolar. 
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7.NOTAS FINAIS  
 

Este documento é dinâmico e será reavaliado e atualizado, sempre que necessário, em articulação com as 

orientações emanadas pelas entidades competentes. É recomendável a leitura atenta das Orientações, 

Informações e Notas da DGS, a consultar na página da DGS disponível no link: https://www.dgs.pt, e que, 

como referido, vão sendo atualizadas sempre que exista evolução da situação. 

 

8. SÍTIOS DE CONSULTA 
 

 Para mais informações e recomendações consultar: 

 www.covid19.min-saude.pt 

 www.dgs.pt 

 www.covidmadeira.pt 

 

Funchal, outubro de 2020 

O presidente do Conselho Executivo 

___________________________ 

Vítor Manuel Correia Gomes 
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Anexo 1: Lavar as mãos  
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Anexo 2: Etiqueta respiratória 
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Anexo 3: Atuação caso suspeito em menor de idade 

SRS24  

Autoridade Saúde 
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ANEXO 4: Atuação caso suspeito adulto 
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