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O presente documento pretende elencar medidas de prevenção, mitigação e gestão 

do impacto duma eventual situação de contágio na comunidade escolar pelo 

Coronavírus – COVID-19, visando preparar: 

a) Procedimentos para minimizar as condições de propagação do vírus e manter 

os serviços essenciais em funcionamento. 

b) Resposta às necessidades de informação, para o interior e exterior da escola. 

Este documento que tem em conta o estabelecimento Escola Secundária Martins 

Sarmento, em cumprimento do disposto no Despacho n.º 2836-A/2020, de 02/03/2020, 

designado por plano de contingência, tendo em consideração a estrutura proposta 

pela DGAEP, que define um conjunto de orientações que permite a preparação e 

adequação da resposta da escola, centrando-se nas questões operacionais a 

acautelar, de forma a proteger a saúde dos alunos, docentes, trabalhadores não 

docentes e visitantes, assegurando a continuidade da atividade. Este documento foi 

atualizado a partir do Referencial Escolas - Controlo da transmissão de COVID-19 em 

contexto escolar. 

1.1 O que é a COVID-19? 
 

A COVID-19 é causada pela infeção pelo Coronavírus (SARS-CoV-2). A pessoa infetada 

pode não apresentar sinais ou sintomas, designando-se assintomática. 

 

1.2 Principais sintomas 

 
A doença 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. 

 

Não havendo ainda imunidade de grupo 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, do uso adequado de máscara e de limpeza e 

desinfeção de mãos e superfícies. 

 

 

Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através 

de:  

 

a. 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.  

 

b. Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado 

com SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz, olhos ou através de inalação de 

aerossóis contendo o vírus.  

 

Existem estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente infetados em 

espaços fechados. 
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1. 3 Definição de caso suspeito 
 

Os anteriores “casos suspeitos” são agora identificados como:  

• Caso provável: Pessoa que preenche os critérios clínicos e epidemiológicos ou critérios 

clínicos e imagiológicos para definição de caso provável de COVID-19, de acordo com 

a Norma n.º 020/2020 da DGS;  

• Caso possível: Pessoa que preenche os critérios clínicos de definição de caso possível 

de COVID-19, de acordo com a Norma n.º 020/2020 da DGS. São essencialmente as 

pessoas que desenvolvam quadro respiratório agudo com tosse (de novo ou 

agravamento da tosse habitual), ou febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / 

dificuldade respiratória (Norma n.º 020/2020 da DGS). 

 

1.4 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, 

de acordo com a Norma n.º 020/2020 da DGS, 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;  

iv. Perda completa do olfato, falta completa do paladar ou distorção persistente do 

paladar, de início súbito. 

b. 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 e não docente e os alunos; 

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

alunos/docentes de, pelo menos, 1 metro, com a maximização do espaço entre 

pessoas, sem comprometer o normal funcionamento das atividades letivas; 

iii. a separação de mesas; 

iv. a definição de circuitos no recinto escolar; 

v. a segmentação dos espaços comuns para funcionamento em coortes (ex: 

recreio); 

vi. a alternância de horários de entrada, saída e mobilizações dos “grupos bolha”; 

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

desinfetante do tipo 1, comprovadamente notificado à DGS); 

e. Cumprir com a etiqueta respiratória; 
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f. Limpar e desinfetar adequadamente as superfícies e espaços (utilizando produtos 

biocidas desinfetantes do tipo 2 ou do tipo 4, conforme a superfície a desinfetar); 

g. 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); 

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

conforme a Norma n.º 019/2020 da DGS e o Plano de Promoção da Operacionalização 

da Estratégia de Testagem em Portugal SARS-CoV-2.  

i. Estabelecer uma comunicação empática de forma a promover o envolvimento de 

toda a comunidade escolar na adoção das medidas. 

 

2. Plano de Contingência 

 
2.1. Medidas a aplicar para a abertura da ESMS em segurança (Medidas para a 

Abertura da ESMS em Segurança)1 

 

2.2. Medidas de manutenção da atividade escolar em situação de crise 

• Garantir os contactos por email de todos os alunos e Pais ou Encarregados de 

Educação e assegurar o acompanhamento individualizado aos alunos que 

manifestarem necessidade de apoio.  

• No caso de eventual encerramento da Escola, fornecer-se-ão aos alunos, pais e 

encarregados de educação informações referentes ao período de 

encerramento e as medidas de vigilância a adotar, sobretudo através dos meios 

de comunicação da Escola e da comunidade. Outra informação adicional 

poderá ser consultada na página da Escola. 

2.3. Preparação para fazer face a um possível caso de infeção por COVID-19 de 

elementos da comunidade escolar. 

 

A. Área de isolamento  

Bloco C, Piso 0 – Gabinete 5 (Corredor do GAIA) 

Esta sala tem: cadeira (para descanso e conforto do indivíduo, enquanto aguarda a 

validação de caso e o eventual transporte pelo INEM), kit com água e alguns alimentos 

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

com espessura de 50 ou 70 micra), Solução Antisséptica de Base Alcoólica, SABA 

 
1 Consultar o documento em 

http://www.esmsarmento.pt/imgs/downloads/052326_1_4745_medidas_2020_21.pdf  
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(disponível no interior desta área), toalhetes de papel, máscara(s) cirúrgica(s), luvas 

descartáveis, termómetro.  

Junto a esta sala existe uma instalação sanitária devidamente equipada, com 

doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do indivíduo com 

Sintomas/Caso Suspeito. 

Dada a dimensão da escola e a diversidade de possíveis locais de origem do caso 

suspeito, a indicação é a de que a condução ao local deve ser realizada pelo percurso 

mais curto disponível, de acordo com as regras de circulação implementadas e com a 

sinalética colocada. 

B. Procedimentos específicos 

Processo de alerta de elemento da comunidade educativa com sintomas e ligação 

epidemiológica (compatíveis com a definição de caso possível ou provável de COVID-

19): 

• O elemento da comunidade educativa com sintomas - ou o elemento da 

comunidade educativa que identifique um indivíduo com sintomas na escola  

•  alerta o assistente operacional de piso, que alerta a Diretora (ou alguém por 

esta designado). 

• Este processo de comunicação deve ser o mais célere e expedito possível;  

• Procedimentos básicos para higienização das mãos: lavar as mãos com água 

e sabão durante pelo menos 20 segundos;  

• Procedimentos de etiqueta respiratória: evitar tossir ou espirrar para as mãos; 

tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou usar 

lenço de papel; higienizar as mãos após o contacto com secreções 

respiratórias;  

 

C. Responsabilidades 

Diretora - Ana Maria Silva  

 

D. Ponto Focal 
 

Subdiretora – Ana Isabel Dias 

Adjunto da Diretora – Carlos Guimarães 

Encarregada operacional – Cecília Ribeiro 

Coordenadora da Educação para a Saúde na Escola – Frederica Sampaio 

 

E. Profissionais de saúde e contactos 

ORGANISMO TELEFONE 

Autoridade de Saúde Local – Delegada de Saúde 253 515 124 / 961 942 649 

Linha Saúde 24 808 24 24 24 

ACES Vale do Ave 253 520 510 

Hospital da Senhora da Oliveira - Guimarães 253 540 330 

Escola Secundária Martins Sarmento  253 513 240 

Número Nacional de Emergência 112 
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F. Diligências a efetuar na 

presença de um caso possível ou 

provável de infeção por COVID-19 

na escola 

• Isolamento do indivíduo num 

espaço apropriado (SALA DE 

ISOLAMENTO – definida), 

devendo posteriormente ser 

bem arejado, limpo e 

desinfetado logo após a sua 

utilização  

• Este indivíduo será 

acompanhado por um 

responsável, quando menor. 

 

3. Procedimento perante um caso possível ou provável de COVID-19 

em contexto escolar 

 
Autoisolamento perante sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19  

Perante sintomas sugestivos de COVID-19, deve autoisolar-se e ligar para o Centro de 

Contacto SNS24 (808242424) ou, de forma complementar, contactar o médico de 

família ou a respetiva Unidade de Saúde Familiar ou outra entidade a que 

habitualmente recorra.  

 

É privilegiada a identificação dos contactos de alto risco de caso confirmado de 

infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19, pelo próprio caso confirmado, cessando a 

indicação para isolamento profilático dos contactos de alto risco. 

 

4 No caso de isolamento profilático de alunos e professores os procedimentos a 

adotar serão os seguintes: 

 

 
1. Sempre que um aluno esteja em isolamento, as aprendizagens serão 

desenvolvidas com recurso a sessões síncronas ou assíncronas. Neste último caso o 

professor atribui tarefas na Google Classroom para serem desenvolvidas durante o 

período da aula; 

 

2. Os professores em isolamento, e desde que sua condição de saúde o permita, 

poderão desenvolver a sua atividade letiva de forma síncrona ou assíncrona sempre 

que os meios tecnológicos disponíveis o permitam. Os alunos mantêm-se na sala de 

aula acompanhados por um professor em regime de substituição/apoio, se possível. 

O delegado de turma deverá ser chamado a colaborar, numa lógica de mentoria. 

 

3. Os alunos realizam as tarefas devolvendo-as ao professor no Google Classroom 

seguindo as suas orientações. 
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4. As aulas serão sumariadas no GIAE on line e o registo das faltas dos alunos deve 

acompanhar os procedimentos da sala de aula. Para não ter falta o aluno em 

isolamento deve ter a câmara ligada.  
 

5. Nos momentos de avaliação o microfone deve estar ligado para monitorizar 

com quem fala o aluno, senão tem falta/não pode realizar a prova; 

 

6. As aprendizagens desenvolvidas no período de isolamento serão alvo de 

recuperação logo que o aluno regresse à escola e de acordo com as estratégias 

que o professor considere mais adequadas.  

 

5. Divulgação e Avaliação do Plano  

 
Este plano foi elaborado de acordo com as orientações emanadas pela Direção Geral 

de Saúde e DGEstE.  

Este Plano está publicado nos meios de comunicação da escola, na reprografia, 

biblioteca, serviços administrativos e em todas as salas de assistentes operacionais.    

Será reavaliado e atualizado sempre que necessário, em articulação com as entidades 

competentes e de acordo com novas orientações. 

Elaborado em 09 de março de 2020 e atualizado em 07 de setembro de 2020 

Nova atualização em 30 de setembro de 2021 

Nova atualização em 26 de janeiro de 2022 

Nova atualização em 29 de abril de 2022 

 

A Diretora 
Ana Maria Ribeiro Machado da Silva 

 
 
NOTAS:  

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

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

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