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No seguimento da publicação do documento “Referencial Escolas –
Controlo da Transmissão de COVID-19 em contexto escolar” emitido
pela DGS, procedemos à atualização do “ PLANO DE CONTINGÊNCIA DO
EXTERNATO CHAMPAGNAT”.
Este plano contém quatro componentes: (i) coordenação do plano e das
ações, (ii) prevenção da infeção, (iii) plano de higienização, (iv) reação em
caso de suspeita de infeção e isolamento, (v) ação em caso de isolamento
preventivo de algum membro da comunidade educativa e (vi) ação em caso
de encerramento por decisão da DGESTE/DGS.
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
1. A coordenação do plano de contingência é responsabilidade de Maria
Odete Machado de Passos Amaro, diretora, que poderá ser
contactado em qualquer momento pelo T.M. 917272451 ou pelo email:externatochampagnat@hotmail.com.
2. Qualquer

ação

no

âmbito

do

plano

deverá

ser

prontamente

comunicada ao coordenador que é quem fará a articulação que se
mostrar necessária com as autoridades (serviços de saúde, DireçãoGeral da Saúde, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares) e com
os encarregados de educação.
3. Qualquer dúvida quanto ao plano de contingência por parte de
qualquer membro da comunidade educativa deverá ser esclarecida
junto do coordenador.
4. O coordenador é coadjuvado nas suas funções por: Sandra Sousa (préescolar) Teresa Narciso( 1º ciclo) e M.ª João Correia (2º e 3º ciclos),

que serão responsáveis pelo plano junto de todo o pessoal docente,
não docente e alunos dos respetivos níveis de ensino.
5. Cada líder intermédio (serviços administrativos, cantina, serviços de
limpeza, portaria e transportes) é responsável por garantir que as
pessoas da sua equipa cumprem as medidas de higiene e outras
definidas no plano.
(ii) prevenção da infeção
O QUE É O COVID-19
A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus
(SARS-CoV2). A doença manifesta-se predominantemente por sintomas
respiratórios, nomeadamente, febre, tosse e dificuldade respiratória,
podendo também existir outros sintomas, entre os quais, odinofagia
(dor de garganta), dores musculares generalizadas, perda transitória
do paladar ou do olfato, diarreia, dor no peito e dor de cabeça, entre
outros.
COMO SE TRANSMITE
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 pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas.
• Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto
contaminado com SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.
Existem

ainda

estudos

que

sugerem

a

acumulação

de

aerossóis

potencialmente infetados em espaços fechados.
Atualmente, estima-se que o período de incubação da doença (tempo
decorrido desde a exposição ao vírus até ao aparecimento de sintomas) seja
entre 1 e 14 dias. A transmissão de SARS-CoV-2 pode ocorrer cerca de dois
dias antes da manifestação de sintomas

MEDIDAS DE PREVENÇÃO
Para minimizar o risco de infeção por SARS-CoV-2, é fundamental adotar
medidas de prevenção e controlo da transmissão da COVID-19.
A definição destas medidas, deve considerar que o vírus se transmite de
pessoa para pessoa, essencialmente através de gotículas que podem
ser inaladas ou depositar-se em superfícies ou objetos em que tocamos, e,
eventualmente, através de aerossóis potencialmente infetados em espaços
fechados.
• Distanciamento entre pessoas;
• Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos e etiqueta
respiratória;
• Utilização de equipamentos de proteção individual (por exemplo máscaras);
• Higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos
espaços;
• Automonitorização de sintomas, não se deslocando para a escola pessoas
com sintomas sugestivos de COVID-19
Consequentemente,

é

obrigatório

para

todos

os

membros

da

comunidade educativa e visitantes do colégio:
1. Utilizar máscara ou viseira no acesso e dentro do recinto escolar
(aplicável a maiores de 10 anos)
2. Higienizar as mãos à entrada e à saída do recinto escolar, com solução
antisséptica de base alcoólica (SABA);
3. Não partilhar objetos nem comida;
4. Não entrar no espaço escolar se tiver febre, tosse ou dificuldade
respiratória;
5. Apenas entrar no espaço escolar no horário definido para as suas
atividades letivas e sair logo após o término destas;
6. Manter o distanciamento físico de cerca de 1,5 metros;
7. Frequentar apenas os espaços/zonas a si adstritos;
8. Contactar imediatamente a coordenadora do plano ou o coadjuvante
do respetivo nível de ensino, se tiver febre, tosse ou dificuldade
respiratória estando dentro do espaço escolar ou a participar em
atividade do colégio no exterior.

9. Lavar frequentemente as mãos com água e sabão durante a
permanência no espaço escolar;
10.Quando dentro do estabelecimento de ensino, utilizar os circuitos de
entrada e saída da sala de aula e de deslocação que foram definidos
para cada grupo de pessoas e que são explicados a cada um no
primeiro dia de aulas presenciais.
11.Não frequentar os espaços escolares que estão vedados por não serem
necessários à atividade letiva.
12.Dentro da sala de aula, respeitar o distanciamento físico mínimo de 1
metro entre as pessoas.
Não será autorizado a entrar no colégio qualquer pessoa (membro da
comunidade educativa ou outro) que manifeste sintomas de febre, tosse ou
dificuldade respiratória.
Não será autorizado a entrar no colégio qualquer pessoa (membro da
comunidade educativa ou outro), com idade igual ou superior a 10 anos, que
não esteja a utilizar máscara.
Caso se trate de aluno menor não acompanhado (por se deslocar sozinho
para o colégio), será dirigido imediatamente para a sala de isolamento,
iniciando-se o procedimento descrito infra.
(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) reação em caso de suspeita de infeção e isolamento
GESTÃO

DE

CASO

SUSPEITO

DE

COVID-19

VERIFICADO

NAS

INSTALAÇÕES DA ESCOLA
1. Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa
presente no estabelecimento de ensino, são imediatamente ativados
todos os procedimentos constantes no Plano de Contingência e é
contactada a Direção da Escola ou o coordenador do respetivo ciclo;
2. O caso suspeito de COVID-19 quando se trate de um menor, é
acompanhado por um adulto, para a área de isolamento.
3. Sempre que se trate de um adulto, dirige-se sozinho para a área de
isolamento.
4. 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 ensino, preferencialmente em veículo próprio.
5. Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for
um adulto, contacta o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito e
segue as indicações que lhe forem dadas. O diretor ou do
estabelecimento de ensino pode realizar o contacto telefónico se tiver
autorização prévia do encarregado de educação.
6. Na sequência da triagem telefónica:
• Se o caso não for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem
telefónica (SNS 24 ou outras linhas), a pessoa segue o procedimento normal
da escola, de acordo com o quadro clínico apresentado. Terminam os
procedimentos constantes no Plano de Contingência para COVID-19
• Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem
telefónica (SNS 24 ou outras linhas) será encaminhado de uma das seguintes
formas:
o

Autocuidado: isolamento em casa;

o

Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados
de Saúde Primários;

o

Avaliação Clínica em Serviço de Urgência.

Nota: Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24 ou outras
linhas criadas para o efeito, a Autoridade de Saúde Local deve ser
informada da situação pela diretora da escola,
Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pela SNS 24 ou outras
linhas de triagem telefónica, é contactada de imediato a Autoridade de Saúde
Local/Unidade de Saúde Pública Local,
A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com o estabelecimento de
ensino, 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;
A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o
estabelecimento

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);
• 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).

ATUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE

ENSINO PERANTE UM CASO

CONFIRMADO DE COVID-19 FORA DO ESTABELECIMENTO
Se o caso confirmado tiver sido identificado fora da escola, devem ser
seguidos os seguintes passos:
1. 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 informada a Direção;
2. A Direção da escola contacta de imediato a Autoridade de Saúde
Local/Unidade de Saúde Pública Local, a informar da situação.
3. A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública
Local, assegura a investigação epidemiológica;
4. 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.
MEDIDAS A ADOTAR PELO CASO CONFIRMADO
Perante um caso com teste laboratorial (rRT-PCR) positivo para COVID-19,
o mesmo deve permanecer em isolamento até cumprir com os critérios de
cura documentada (Norma nº. 004/2020 da DGS).
As pessoas com COVID-19, são consideradas curadas quando:
• Apresentam ausência completa da febre (sem recurso a medicação) e
melhoria significativa dos sintomas durante 3 dias consecutivos, e
• Apresentam teste laboratorial (rRT-PCR) negativo, realizado, no mínimo,
14 dias após o início dos sintomas (nos doentes sem internamento hospitalar
por COVID-19) ou dois testes laboratoriais (rRT-PCR) negativos, com pelo
menos 24 horas de diferença, realizados, no mínimo, 14 dias após o início
dos sintomas (nos doentes com internamento hospitalar por COVID-19). Após
determinação de cura e indicação da Autoridade de Saúde Local, a pessoa
pode regressar à escola.
No regresso à escola, deve ser apresentado documento comprovativo da
situação clínica, declaração médica ou cópia do resultado das análises.

RASTREIO DE CONTACTOS
O rastreio de contactos é uma medida de saúde pública cujo objetivo é a
rápida identificação de pessoas que estiveram em contacto com um caso
confirmado de COVID-19, garantindo a identificação de possíveis casos
secundários, com vista à interrupção da transmissão da doença. Este rastreio
compreende três passos (Norma n.º 015/2020 da DGS):
IDENTIFICAÇÃO DOS CONTACTOS
O rastreio de contactos deve ser iniciado prontamente após a confirmação de
um caso de COVID-19, preferencialmente nas 12 horas seguintes à
identificação do caso, incluindo os contactos 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);
CLASSIFICAÇÃO DOS CONTACTOS
O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é dependente do nível de
exposição, sendo os contactos classificados, de acordo com esse nível, em
exposição de alto risco e de baixo risco. Esta estratificação de risco é realizada
pela Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública no decurso da
investigação epidemiológica, de acordo com a Norma n.º 015/2020 da DGS.
IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS
A Autoridade de Saúde Local, após identificação e classificação do nível de
risco dos contactos do caso de COVID-19, e de acordo com a avaliação de
risco efetuada, implementa um conjunto de medidas individuais e coletivas
(Norma n.º 015/2020 da DGS).
A Autoridade de Saúde Local determina as medidas e informa todos os
intervenientes dos procedimentos a adotar.
MEDIDAS

COLETIVAS

A

ADOTAR

PELO

ESTABELECIMENTO

DE

EDUCAÇÃO OU ENSINO
A Autoridade de Saúde pode determinar, além das medidas individuais a
adotar

pelos

contactos,

outras

medidas

coletivas

a

aplicar

pelo

estabelecimento de educação ou ensino, em obediência do Princípio da
Proporcionalidade:

• Encerramento de uma ou mais turmas;
• Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação ou
ensino;
• Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino.
O encerramento de todo o estabelecimento de 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.
COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS PARCEIRO
Em caso de suspeita de infeção do próprio ou de terceiro, todos os membros
da comunidade educativa têm o dever de contactar imediatamente a
coordenadora do plano ou o coadjuvante do respetivo nível de ensino.
1. Para garantir a serenidade da comunidade educativa, caso o
mecanismo de suspeita seja ativado, o coordenador do plano informará
se o caso foi confirmado ou infirmado após receber essa informação
das autoridades de saúde.
2. Caso seja confirmado, a escola desenvolverá as medidas definidas
pelas autoridades de saúde.
(v) ação em caso de isolamento preventivo de algum membro da
comunidade educativa
ISOLAMENTO

PREVENTIVO

DE

MEMBROS

DA

COMUNIDADE

EDUCATIVA
1. Em caso de isolamento preventivo de um docente, o modo de
acompanhamento dos seus alunos será determinado pela direção
pedagógica.
2. Em caso de isolamento preventivo de um aluno, compete ao professor
titular de turma / diretor de turma, em articulação com a direção
pedagógica e o encarregado de educação, definir tarefas a desenvolver

pelo aluno de modo a diminuir o impacto do isolamento no seu
percurso escolar, utilizando os recursos de
3. 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 pelo seu superior
hierárquico.
(vi) ação em caso de encerramento por decisão da DGESTE/DGS
Sempre que a DGEST/DGS determine a suspensão das atividades
letivas presenciais, serão acionados os programas de ensino à distância
(E&D).

Contactos:
Entidade
SNS 24
Agrupamento de
Centros de Saúde de
Lisboa Central
Unidade de Saúde
Pública de Lisboa
Central

Nº Telefone

E-Mail

808 24 24 24

213105310

aces.lxcentral@arslvt.min-saude.pt

213911030

usp.lxcentral@arslvt.min-saude.pt

A Direção

M.ªOdete Amaro

