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1. INTRODUÇÃO 
 

O presente documento foi elaborado para responder à disseminação do novo agente designado por 

“Novo Coronavírus SARS-CoV-2”, doravante designado por COVID-19. Servirá como documento 

orientador da comunidade escolar da ESPROARTE, devendo ser alvo de especial atenção por parte 

dos alunos, pessoal docente e não docente. 

 De acordo com as recomendações da Direção-Geral de Saúde e a legislação em vigor à data, a direção 

da ESPROARTE definiu e aprovou o presente Plano de Contingência no âmbito da infeção pelo 

Coronavírus SARS-CoV-22. 

Este Plano de Contingência irá entrar em funcionamento no ano letivo 2020/2021, sendo passível de 

alterações sempre que se justifique para melhoria de todos os nossos serviços e/ou de acordo com 

eventuais alterações na legislação ou recomendações da Direção Geral de Saúde. 

Para a sua elaboração foram tidas em conta as indicações da Organização Mundial da Saúde (OMS), 

Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença (ECDC) e Direção-Geral da Saúde (DGS). Como 

qualquer Plano de Contingência para uma epidemia, pretende conjugar esforços para promover a 

saúde na comunidade e diminuir as consequências do impacto da mesma no bom funcionamento da 

escola.  

A proteção da saúde e a segurança de toda a comunidade escolar é de primordial importância para a 

ESPROARTE, assumindo também um papel fundamental para que este surto não progrida na 

comunidade. 

A Direção agradece a toda a comunidade escolar a compreensão sobre a necessidade de todos 

cumprirem com o estipulado neste plano de contingência de forma rigorosa e responsável, para 

salvaguarda de todos os que fazem parte da nossa comunidade escolar.  
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1.1. Coordenação do Plano de Contingência (PC) e das ações 
 

A coordenação do PC será efetuada pela direção técnico-pedagógica da ESPROARTE. 

Qualquer ação no âmbito do plano deverá ser prontamente comunicada à direção que fará a 

articulação que se mostrar necessária com as autoridades e com os encarregados de educação. 

Todos os colaboradores da ESPROARTE foram informados sobre o presente plano de contingência 

assim como formação sobre as regras e procedimentos adicionais a adotar no ano letivo 2020/2021, 

tendo estado presente a proteção Civil. 

 

Contactos úteis 

 Linha de SNS24: 808242424 

 Contacto da Unidade de Saúde Pública: 273 302 420 

Contacto de Autoridade de Saúde: 

 Concelho de Mirandela - Dr. Rui Capucho - 919524169 

 

 

Contactos da ESPROARTE  - Escola Profissional de Arte de Mirandela 

Telefone: 278 265 035 / 278 262 172 

Telemóvel: 936 055 554 

e-mail: secretaria@esproarte.net 
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2. ENQUADRAMENTO 

 

Na atual situação relacionada com o COVID-19, as Autoridades de Saúde Nacionais determinam, 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. 

A DGS emitiu um conjunto de informações e orientações, das quais se destacam a INFORMAÇÃO 

005/2020 de 27/02/2020 e a ORIENTAÇÃO 006/2020 de 26/02/2020, que são atualizadas pela DGS 

de acordo com a evolução da situação. 

Este documento que deve ter em conta cada estabelecimento, em cumprimento do disposto no 

Despacho n.º 2836-A/2020, de 02/03/2020, designado por Plano de Contingência, teve em 

consideração a estrutura proposta pela DGAEP, que define um conjunto de orientações que permite 

a preparação e adequação da resposta de cada 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. 

A aplicação das medidas previstas no Plano de Contingência não prejudica a aplicação das 

recomendações e informações emitidas e a emitir pela DGS. 

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. 
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2.1. Transmissão dos vírus 

 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). 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. 

 

2.2. Principais sintomas 

 
Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo: 

 

• febre 

• tosse 

• falta de ar (dificuldade respiratória)  

• cansaço 

 

A pessoa infetada pode não apresentar sinais ou sintomas (assintomática). 

 

As crianças e jovens diagnosticados com COVID-19 têm habitualmente uma manifestação ligeira da 

doença, com menor risco de complicações e hospitalização. 
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2.3. Transmissão da Infeção 

 

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

 Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

 Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

 Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron). 

 

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). 

 
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. 
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2.4. Período de Incubação 

 

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 

As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta (via aérea 

e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados). 
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3.  PLANO DE CONTINGÊNCIA DA ESPROARTE 
 

3.1. Objetivos 
 

O objetivo do Plano de Contingência da ESPROARTE para o COVID-19 é manter a atividade da escola, 

bem como minimizar os possíveis efeitos da pandemia e respetivas repercussões nas atividades 

escolares e no ambiente familiar e social de toda a comunidade educativa. 

Este Plano de Contingência consiste num conjunto de medidas e ações que deverão ser aplicadas em 

cada fase identificada pela DGS, de modo a: 

 Minimizar o impacto da pandemia nos alunos, docentes e não docentes da ESPROARTE;  

 Disponibilizar informação relevante sobre o COVID-19; 

 Assegurar uma resposta coordenada com outras instituições, nomeadamente da área de 

Saúde; 

 Ativar os mecanismos de referenciação de acordo com o estabelecido pela DGS e o 

Ministério da Educação; 

 Otimizar a utilização das instalações e serviços da ESPROARTE; 

 Assegurar a manutenção dos serviços essenciais da ESPROARTE; 

 Gerir a informação, interna e externa, de forma a minimizar alterações no 

desenvolvimento das atividades. 

 

Público-alvo: Alunos, Pessoal docente, Pessoal não docente. 

Outros públicos: Encarregados de Educação e famílias dos alunos. 

Métodos: A metodologia a utilizar permite alertar para a saúde, melhorar o conhecimento e favorecer 

mudanças comportamentais e sociais, capacitando o individuo para a tomada de decisões que 

minimizem o risco de disseminação da infeção.  
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3.2. Medidas Preventivas para diminuir o risco de contágio e 

propagação do vírus 

 

A comunidade escolar deve adotar as seguintes medidas:  

 Distanciamento entre pessoas; 

 Higiene pessoal (lavagem das mãos e etiqueta respiratória); 

 Utilização de equipamentos de proteção individual (máscaras); 

 Higiene ambiental (limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos espaços); 

 Sinalização de circuitos; 

 Afixação informação de sensibilização; 

 Disponibilização de solução antisséptica de base alcoólica para higienização das mãos nas 

salas de aulas e em pontos estratégicos por todo o recinto escolar; 

 Disponibilização de máscaras; 

 Controlo de temperatura através de termómetro por infravermelhos (sem registo, caso o 

aluno/docente o solicite ou se considere necessário); 

 Reforço do Plano de Higienização e limpeza de acordo com a orientação nº 006/2020 da DGS; 

 Sensibilização a docentes, não docentes, alunos e famílias sobre informação relativa ao 

COVID-19 e aos procedimentos definidos para mitigar o risco de contágio. 

 Reorganização de horários, espaços e circuitos para reduzir o cruzamento de pessoas e grupos 

de alunos diferentes, procurando assegurar o distanciamento físico;  

 Os alunos vão entrar nas salas com um desfasamento de horário entre turmas1; 

 A entrada na escola/ sala de aula será de acordo com a sinalética2. 

                                                           

1 No período da manhã existe um desfasamento de 15 minutos entre turmas; no período da tarde existe um desfasamento de 10 

minutos nas turmas do curso básico (7º, 8º e 9º anos) e 15 minutos nas turmas do secundário; 

2Edifício Jean Piaget 7, 8 e 9.º ano piso 0 - entrada principal, junto à secretaria (av. 25 de Abril); saída na porta lateral (Rua 25 de Maio)  

  10, 11 e 12.º ano piso 1 – entrada pelas escadas junto ao hospital Terra Quente; saída pela escadaria de acesso ao pátio interno do 

edifício;  

Edifício Centro Cultural - entrada e saída única (respeitando sinalética)  
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 As aulas serão sempre na mesma sala, com exceção da sala de TIC e Educação física. 

 

Se houver sintomas sugestivos de COVID-19 não devem entrar nas 

instalações da ESPROARTE.  
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3.3 Funcionamento  

 

3.3.1. Entrada dos alunos 
 

• A entrada dos alunos será realizada, no seu horário e pela porta devidamente identificada, de 

acordo com a turma a que pertence; 

• Sempre que necessário, ou solicitado será medida a temperatura do aluno não sendo 

efetuado qualquer registo. Será utilizado um termómetro de infravermelhos sem contacto; 

• Após a entrada na ESPROARTE o aluno mantém-se no(s) espaços identificados para o 

grupo/aluno/professor;  

• Os alunos devem respeitar a sinalética e circuitos definidos; 

• O uso de máscara é obrigatório, durante todo o tempo em que se encontre no recinto escolar;  

• Caso os alunos cheguem mais cedo às instalações e/ou no período de pausa para almoço, 

serão encaminhados para espaços definidos para o efeito. 

 

3.3.2. Saída dos alunos 

 

• A saída dos alunos deverá ser pelas saídas destinadas para cada grupo; 

• Também na saída todos deverão respeitar as regras de distanciamento e é obrigatório o uso 

de máscara. 
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3.3.3. Atividades letivas 

 

Será implementado o Projeto Educativo da ESPROARTE e as orientações pedagógicas do Ministério 

da Educação e ANQEP, com as necessárias adaptações à atual situação epidemiológica tendo em vista 

o contexto atual e a necessária adequação e reorganização dos espaços, rotinas e atividades.  

 

• Os alunos deverão compreender as necessárias alterações e aplicar no seu dia-a-dia as novas 

formas de interação social; 

• Cada turma dispõe de uma sala própria destinada apenas para seu uso;  

• Serão criadas novas rotinas de higienização das mãos; 

• Cada sala terá um dispensador de solução antisséptica de base alcoólica para higienização das 

mãos; 

• A disposição dos alunos e mesas na sala será efetuada procurando assegurar o distanciamento 

físico; 

• Todos os professores irão usar máscara ou viseira; 

• As salas irão manter-se limpas e arejadas, mantendo-se as janelas e/ou portas abertas sempre 

que possível. 

 

3.3.4. Intervalos 

 

• Durante os intervalos os alunos e o uso de máscara, mantêm-se assim como o distanciamento 

físico obrigatório; 

• Para evitar concentração de alunos, os horários serão ligeiramente desfasados; 

• De acordo com as orientações em vigor, o bar irá manter-se encerrado, pelo que os alunos 

devem trazer de casa o seu lanche; 

• Alunos e professores deverão respeitar a sinalética e os circuitos definidos para minimizar 

cruzamentos e assegurar o distanciamento físico. 
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3.3.5. WC’s 
 

• Serão destinados os WC’s de cada piso, para as turmas por piso; 

• Os alunos deverão respeitar a lotação das casas de banho, caso seja necessário, deverão 

aguardar no exterior pela sua vez;  

• Após a utilização do WC deverão lavar bem as mãos com água e sabão abundante. 

 

3.3.6. Pais e encarregados de educação 

 

Sempre que se considere necessário e/ou oportuno procurar-se-á efetivar o contacto com os 

pais/encarregados de educação, através:  

 Telefone e o e-mail institucional; 

 Reuniões não presenciais (caso a situação o justifique poderão ser de forma presencial, 

assegurando as regras de segurança - distanciamento físico, utilização de máscara e 

higienização das mãos e espaços). 

 

3.3.7. Ausência de colaboradores docentes e/ou não docentes 

 

Em caso de ausência de um docente por motivos de prevenção, será equacionada a possibilidade de 

aulas à distância através de teletrabalho (o acompanhamento em sala de aula por um docente de 

outra disciplina ou por um não docente); 

Na ausência de colaboradores não docentes, caberá à Direção técnico-pedagógica reorganização e 

distribuição de tarefas. 

Verificando-se um número significativo de docentes e/ou não docentes ausentes, caberá à Direção 

técnico-pedagógica reorganizar as atividades e ponderar a suspensão das atividades letivas 

presenciais, em articulação com o Delegado de Saúde; 
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A Direção técnico-pedagógica poderá ativar o Plano de Contingência e aplicar o regime misto ou o 

regime não presencial, conforme a situação o justificar, informando encarregados de educação e 

restante comunidade escolar. 

 

3.3.8. Organização e funcionamento das atividades letivas e formativas 

 

As atividades letivas e formativas irão funcionar em regime presencial, transitando para regime 

misto ou não presencial, apenas caso a situação o obrigue, sempre em articulação com o Delegado 

de Saúde da região. 

Caso se aplique o regime misto ou não presencial, cabe à Direção técnico-pedagógica informar a 

comunidade escolar sobre a transição de regime, sendo privilegiadas as vias eletrónicas: e-mail, site, 

plataformas (TEAMS) e/ou videoconferências. 

No regime misto ou não presencial, aplica-se a legislação e/ou orientações em vigor quanto à 

assiduidade, organização, horários, funcionamento e avaliação, cabendo à Direção técnico-

pedagógica divulgar o Plano de Ensino-Aprendizagem à distância que entrará em vigor. 

 

3.3.9. Recinto escolar 

 

Os familiares/encarregados de educação terão acesso limitado ao interior das instalações da 

ESPROARTE, podendo apenas entrar na respetiva portaria e recorrer aos serviços administrativos 

(secretaria) por marcação; 

Situações pontuais poderão ser devidamente autorizadas pela Direção técnico-pedagógica, 

nomeadamente reuniões que se mostre essencial serem presenciais;  

Colaboradores, crianças ou jovens com febre, que tenham sido medicadas para redução de febre nas 

últimas 24 horas ou com familiares diretos em isolamento, quer seja por infeção, quer por suspeita 

ou prevenção não se devem dirigir e/ou permanecer nas instalações da ESPROARTE. 

 

Os serviços administrativos irão manter-se em funcionamento, sendo o atendimento efetuado, por 

marcação, respeitando as orientações da DGS no âmbito do atendimento ao público; 
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A entrada na secretaria e serviços administrativos estará vedada a alunos e professores, com exceção 

de situações pontuais devidamente justificadas e autorizadas; 

As salas de professores foram desdobradas de forma a assegurar o distanciamento, assim, no Edifício 

Jean Piaget ficará no piso 0 a atual sala dos professores e no piso 1 a sala 1.29; no edifício Centro 

Cultural será a sala 10.  

Para evitar cruzamentos, no que diz respeito ao serviço de fotocópias e impressões, os professores e 

alunos deverão, através de e-mail ou recorrendo ao Teams efetuar o pedido, (o pedido deverá ser 

efetuado com antecedência de um dia); 

Existem espaços e salas que serão usadas por várias turmas, como é o caso da sala de informática, 

sala de educação física, sala de piano e de instrumento. Estes espaços serão alvo de um reforço de 

higienização e desinfeção após a sua utilização, conforme descrito no Plano de Higienização; 

Pessoas externas ao processo educativo (ex.: fornecedores, prestadores de serviço) só 

excecionalmente podem entrar no recinto escolar e, sempre, de forma segura, com máscara, 

evitando contacto com os elementos da comunidade escolar (de preferência em horários em que 

decorrem aulas). 

Seguindo as orientações da DGS os objetos e correspondência vinda do exterior, se possível deverão 

ser desinfetados antes da sua utilização. 
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3.3.10. Aulas práticas  

 

 Educação Física 

As medidas a seguir apresentadas foram elaboradas com base no documento divulgado pela Direção 

Geral de Educação: “Orientações para a realização em regime presencial das aulas práticas de 

educação física” de 01/09/2020. 

• As aulas de educação física serão lecionadas sempre que possível no exterior; 

• Promover a realização de tarefas individuais, respeitando o distanciamento físico 

recomendando e evitando a partilha de materiais e objetos. 

 

 TIC  

O teclado e rato serão revestidos com película aderente, o que irá permitir uma higienização 

mais eficaz e com maior rapidez, os restantes equipamentos serão também higienizados em 

cada utilização. 

 Aula de piano  

Após cada aula o teclado e área circundante deverá ser devidamente higienizado.  

 Aulas de instrumento 

Entre alunos e professor devem ser sempre cumpridas as regras de segurança e higiene; 

   

 Instrumentos de corda 

Alunos devem utilizar máscara e o professor máscara ou máscara e viseira;  
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 Instrumentos de sopro  

O professor deve utilizar máscara ou máscara e viseira e o aluno que estará a tocar, 

por prevenção, deverá estar a uma distância superior a 1,5 m.  

O aluno, apenas pode permanecer, sem máscara o tempo estritamente necessário 

para tocar.  

Estão previstas melhorias nas salas de aula, nomeadamente, a colocação de acrílicos.  

 

3.3.11. Colaboradores  

 

Cada colaborador: 

 É responsável por estar atento a sintomas sugestivos de suspeita COVID-19, alertando 

a Direção técnico-pedagógica caso haja algum motivo que o justifique; 

 Deverá entrar pela entrada destinada ao local onde irá efetuar o seu turno, cumprindo 

circuitos e sinalética;  

 No exercício das suas funções, irá respeitar sempre todas as regras de segurança e 

distanciamento físico, particularmente com outros colaboradores, alunos e seus 

familiares; 

 Irá usar sempre máscara ou viseira de forma adequada; 

 Deverá agir em conformidade com o plano.  
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3.3.12. Limpeza e desinfeção dos espaços 

 

A limpeza e desinfeção3 das salas irá decorrer de acordo com as orientações da DGS; 

As zonas de toque frequente (maçanetas, computador, interruptores, brinquedos, torneiras, etc…) 

serão desinfetados várias vezes ao dia); 

No final do dia será efetuada uma limpeza e desinfeção de todos os equipamentos/espaços; 

Poderá ser feita uma adicional limpeza se considerada necessária e se houver algum caso que assim 

o condicione; 

Cada colaborador deve ter em atenção e respeitar todos os cuidados de higiene até ao final do seu 

dia de trabalho; 

Existindo equipamentos partilhados utilizados serão desinfetados no início e no fim da sua utilização 

pela turma/aluno. 

 

                                                           

3 Cf. Plano de limpeza e higienização das instalações 
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4. REAÇÃO EM CASO DE SUSPEITA DE INFEÇÃO E ISOLAMENTO 

 

De acordo com a Orientação nº 006/DGS, um caso suspeito define-se por: 

 

 

 

 

 

 
Em caso de suspeita de infeção do próprio ou de terceiro, todos os membros da comunidade 

educativa devem comportar-se de acordo com os procedimentos previstos no plano, de forma a 

evitar contactos com terceiros e objetos.   

 

4.1. Caso confirmado FORA da ESPROARTE  

Qualquer elemento da comunidade educativa com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 não 

devem apresentar-se na escola4. 

 

Procedimentos: 

1. Contactar a Linha SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente 

para o efeito; 

2. Proceder de acordo com as indicações fornecidas pelos profissionais de saúde;  

3. Logo que possível, devem também comunicar à escola, ao seu Diretor ou à secretaria. 

 

Se o caso confirmado for identificado FORA da ESPROARTE, devem ser seguidos os seguintes passos: 

  

                                                           

4 Sugere-se, como medida preventiva, a verificação de temperatura, diária, antes de se dirigirem às instalações da ESPROARTE.  
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1-FLUXOGRAMA DE ATUAÇÃO PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID-19 FORA DO CONTEXTO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Perante a comunicação à Esproarte 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; 

2.  A Direção técnico-pedagógica da ESPROARTE 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 (Inquérito epidemiológico; Rastreio de contactos e Avaliação 

ambiental). 
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4. Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e a ESPROARTE 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). 
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4.2. No caso de se encontrar nas instalações da ESPROARTE, devem ser 

tomados os seguintes passos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2-FLUXOGRAMA DE ATUAÇÃO PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID-19 EM CONTEXTO ESCOLAR 

 

1. Informar Direção técnico-pedagógica da ESPROARTE - Perante a deteção de um caso suspeito 

de COVID-19 de uma pessoa nas instalações da ESPROARTE, são imediatamente ativados 

todos os procedimentos constantes deste Plano de Contingência e é contactado o Diretor ou 

a secretaria por quem detetou o caso suspeito; 

2.  Encaminhamento para sala de isolamento – Através de circuitos próprios, definidos neste 

plano de contingência e do conhecimento da comunidade escolar: 

a. Caso seja um menor - acompanhado por um adulto, para a sala de isolamento; 

 

b. Adulto - dirige-se sozinho para a sala de isolamento. 

3. Informar encarregado de educação e solicitar que se dirija à ESPROARTE (Se for um menor 

de idade)  
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a. Contactar de imediato o encarregado de educação, de modo a informá-lo sobre o 

estado de saúde do menor; 

b. Sugerir ao encarregado de educação que se dirija à ESPROARTE, preferencialmente em 

veículo próprio. 

4. Contactar linha SNS 24 – na área de isolamento 

a. 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 dadas5.  

b. O Diretor ou o adulto que acompanha o menor pode realizar o contacto telefónico se 

tiver autorização prévia do encarregado de educação6. 

  

                                                           

5 Caso se verifique/suspeite que o encarregado de educação não contacta o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito, a Autoridade de Saúde 

Local será informada da situação pela direção técnico-pedagógica da ESPROARTE. 
6 Autorização para efetuar o contacto e fornecer os dados solicitados pela linha SNS.  
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4.2.1. Áreas de isolamento 

 

 Localizações  

 

a) Edifício Jean Piaget – piso 0 sala 0.7  

b) Edifício Jean Piaget – piso 1. Andar WC Deficientes 

c) Edifício Centro Cultural – sala 9 

 

 Quando encaminhado para a área de isolamento, cuidados a ter:  

 

1. Evitar ao máximo tocar em quaisquer superfícies e não pode interagir com terceiros; 

2. Se em uso, é totalmente vedado o acesso à sala de isolamento a outras pessoas, exceto 

se for um aluno menor, caso em que estará monitorizado por um adulto devidamente 

protegido. 
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 Cada sala de isolamento ter: 

  Kit com água e alguns alimentos não perecíveis; 

  Solução antissética de base alcoólica; 

  Máscaras cirúrgicas; 

  Toalhetes de papel; 

  Lista de contactos úteis e os fluxogramas de atuação em caso suspeito; 

  Acesso a instalação sanitária de uso exclusivo, devidamente identificados. 

 

a) Circuito da sala de isolamento  

 

Edifício Jean Piaget 

 

Para entrada na sala de isolamento deve ser utilizado o acesso mais direto e que evite tocar em 

quaisquer superfícies ou interagir com terceiros. 

 

Piso 0 - Sala 0.7 

 A casa de banho a utilizar será o WC dos funcionários (junto à porta de acesso ao pátio 

externo), a mais próxima da sala de isolamento, no corredor, que se encontra identificada.  

Piso 1- Wc deficientes 

 Quando chegar o encarregado de educação deverá entrar pela porta junto à secretaria e 

dirigir-se à sala de isolamento. A saída será pela porta de saída lateral.  
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Edifício Centro Cultural 

 

Sala 9 – entrada principal.  

 A sala dispõe de casa de banho ao lado direito e terá os equipamentos e proteções 

necessárias; 

 Quando chegar o encarregado de educação deverá entrar pela porta do Edifício. A saída 

será também pela porta principal, e única, do edifício. 

 

a) Triagem telefónica 

1. Se o caso não for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou 

outras linhas), atendendo ao quadro clínico apresentado e orientações da linha SNS, são 

ativados os procedimentos normais da escola). São cessados os procedimentos do Plano 

de Contingência para COVID-19;  

 

2. Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou 

outras linhas) 

 Encaminhamento de acordo com as orientações da linha SNS; 

 Mantêm-se os procedimentos do plano de contingência – “Fluxograma de atuação 

perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar”. 

 

2.1 Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pelo SNS 24 ou outras linhas de 

triagem telefónica, é contactada de imediato a Autoridade de Saúde Local/ Unidade 

de Saúde Pública Local. 
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2.2 A Autoridade de Saúde Local 

2.2.1 Prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização; 

2.2.2 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). 

 

2.3 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: 

 

2.3.1 Isolamento dos contactos que estiveram sentados em proximidade na 

sala de aula ou no refeitório ou outros contactos próximos identificados; 

 

2.4 Após confirmação laboratorial do caso, a Autoridade de Saúde Local deve 

prosseguir com a investigação epidemiológica (in loco, se necessário): 

2.4.1 Inquérito epidemiológico; 

2.4.2  Rastreio de contactos; 

2.4.3 Avaliação ambiental. 
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2.5 A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o colégio 

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

da situação/risco efetuada, nomeadamente: 

2.5.1 Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no 

limite, de todo o estabelecimento de educação ou ensino; 

2.5.2 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); 

2.5.3 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). 

 

2.6 Se o Caso for 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). 

 

A definição do local de 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; 

 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). 

 

Só após a determinação de cura e indicação da Autoridade de Saúde Local, a pessoa pode regressar 

à ESPROARTE (quer seja adulto ou aluno). 
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4.2.2  Procedimento de vigilância de contactos próximos 

 

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 orientação nº 006/2020 da DGS, 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. 
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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). 

 

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. 

 

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 
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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 ou ensino; 

• 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. 

 

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

 

 

Plano de Contingência atualizado a 15/09/2020 
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5. FLUXOGRAMA DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE 

COVID -19 

 

5.1. Se caso suspeito for menor de idade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 - FLUXOGRAMA DE ATUAÇÃO CASO O SUSPEITO FOR MENOR DE IDADE 

  



 

 

   COVID-19 

Plano de Contingência | ESPROARTE 

 

 32 

5.2. Se caso suspeito for maior de idade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 - FLUXOGRAMA DE ATUAÇÃO CASO O SUSPEITO FOR MAIOR DE IDADE 
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6. PLANO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 
 

A elaboração do Plano de limpeza e higienização das instalações baseou-se nas orientações n.º 

014/2020 de 21/03/2020, da DGS. 

Após a análise dos edifícios e equipamentos que requerem a nossa atenção, perante a possibilidade 

de propagação do Covid-19, quer porque recebemos alunos, professores, colaboradores e eventuais 

fornecedores, quer pelas especificidades para o ensino, em concreto para o ensino profissional da 

música, foram estabelecidas como medidas de cuidados na limpeza e desinfeção de “superfícies de 

toque frequente”: maçanetas das portas, interruptores de luz, telefones, tabletes e teclados de 

computadores, teclados de pianos principalmente quando usados por diferentes pessoas, torneiras 

de lavatórios, manípulos de autoclismos, mesas, bancadas, cadeiras, corrimãos, entre outros (DGS, 

Orientação n.º 014/2020 de 21/03/2020) 

 

Os colaboradores realizam a limpeza das instalações:  

 Limpeza Diária;  

 Limpeza e desinfeção de superfícies de toque frequente; 

 Instalações sanitárias: desinfeção com lixívia diluída em água (1 parte para 99) após cada 

utilização;  

Em caso de realização de evento: 

 Instalações sanitárias; 

 Desinfeção com lixívia diluída em água (1 parte para 99); 

 Desinfeção do espaço do auditório e locais de acesso com produto químico tipo Germisiq/OX 

água 2.ª Geração, antes e depois do evento.  
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7. ORIENTAÇÕES E REFERENCIAIS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO 
DESTE PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

REFERENCIAL ESCOLAS, Controlo da transmissão de COVID-19 em contexto escolar, de set.2020 

 

Orientação conjunta da DGESTE/DGE/DGS – Orientações para o ano letivo 2020/2021, de 01/09/2020 

 

Orientação nº 024/2020 de 08/05/2020 atualizada a 20/07/2020, Regresso ao Regime Presencial dos 

11.º e 12.º Anos de Escolaridade e dos 2.º e 3.º Anos dos Cursos de Dupla Certificação do Ensino 

Secundário 

 

Orientações - Reabertura da Educação Pré-Escolar, do Ministério da Educação de 22/05/2020 

 

Orientação nº 014/2020 de 21/03/2020, Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19) - Limpeza e desinfeção 

de superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público ou similares 

 

Orientação nº 006/2020 de 26/02/2020, Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19). Procedimentos de 

prevenção, controlo e vigilância em empresas 

 

 


