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PLANO DE CONTINGÊNCIA - COVID-19 

Versão de 9/3/2020 
 
Introdução 

 

No seguimento das recomendações da Direção-Geral de Saúde, e considerando a necessidade 

de proteger toda a comunidade educativa, a Direção aprovou o presente Plano de 

Contingência no âmbito da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-22, agente causal da 

COVID-19.  

 
Este plano contém quatro componentes:  

1. Responsáveis do plano e dos procedimentos. 

2. Prevenção da infeção. 

3. Procedimentos 

3.1 Em caso de suspeita de infeção e isolamento. 

3.2 Em caso de isolamento preventivo de algum membro da comunidade Educativa. 

3.3 Em caso de ausência de um número significativo de colaboradores docentes e/ou não 

docentes. O plano será revisto e atualizado sempre que se verificar necessidade, 

nomeadamente pela existência de novas recomendações ou imposições por parte das 

autoridades competentes. 

4. Anexos. 

 
0 – Nota Prévia 

Consideram-se procedimentos de prevenção diária, os seguintes comportamentos: 

sensibilização à comunidade escolar, principalmente a todos os membros oriundos ou em 

contacto com as zonas geográficas afetadas, nacionais ou internacionais, para a não 

frequência dos seus educandos e visitas à nossa instituição e a adoção dos procedimentos 

descritos em 2. 

 
1. Coordenação do plano e das ações 

1.1. A coordenação do plano de contingência é da responsabilidade de Rosa Araújo, 

Diretora Pedagógica, que poderá ser contactada para o telefone 253 300 830 

935 691 342 ou para o endereço de correio eletrónico rosaaraujo@ext-ca.com, 
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na sua substituição poderá ser contactado Fausto Farinha, Assessor da Direção 

Pedagógica, para o telefone 253 300 830 ou para o endereço de correio eletrónico 

fausto.farinha@ext-ca.com. 

1.2. 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, Direção-Geral da Saúde, Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares) e com os Encarregados de Educação. 

1.3. Qualquer dúvida quanto ao plano de contingência por parte de qualquer membro 

da comunidade educativa deverá ser esclarecida junto do coordenador. 

1.4. O coordenador é o responsável pelo plano junto de todo o pessoal docente, alunos 

e pessoal não docente. 

1.5. Cada líder intermédio (serviços técnicos e administrativos, cantina, bar, serviços 

de limpeza, de vigilância), é responsável por garantir que as pessoas da sua 

equipa cumprem as medidas de higiene e outras definidas no plano. 

 

2. Prevenção da infeção 

 
Para melhor compreender as medidas deste plano, reproduzimos a informação da DGS sobre 

a transmissão deste vírus (orientação 006/2020 de 26/02/2020): 

 
“Considera-se que a 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. O contacto 

das mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto 
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com as mucosas orais, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), pode conduzir à transmissão 

da infeção. 

Consequentemente, como medidas de prevenção básicas, apenas serão desenvolvidas as 

atividades imprescindíveis de dar continuidade. Neste sentido, serão canceladas / suspensas 

todas as atividades que implicam encontros de grandes grupos, nomeadamente: viagens, 

visitas de estudo, conferências, seminários, ações de formação, reuniões presenciais, 

festividades, entre outras.” 

Devem todos os membros da comunidade educativa e visitantes do externato: 

2.1 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. 

2.2 Lavar as mãos muito bem e frequentemente com água e sabão durante pelo 

menos 20 segundos; se estes não estiverem disponíveis deve ser utilizado um 

desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 70% de álcool, cobrindo todas as 

superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem secas. 

2.3 Adotar os seguintes procedimentos de conduta social: alterar a frequência e/ou a 

forma de contacto; evitar o aperto de mão, saudação com beijos e os contactos 

mais íntimos. 

2.4 Não partilhar objetos nem comida. 

2.5 Não entrar no espaço escolar se tiver febre, tosse ou dificuldade respiratória. 

2.6 No contexto escolar, aluno, docente, não docente ou pessoa externa à escola que 

manifeste sintomas de febre, tosse ou dificuldade respiratória, será dirigido 

imediatamente para o Anfiteatro no edifício novo (sala de isolamento). 

O(s) funcionário(s) que acompanha(m)/presta(m) assistência à pessoa com 

sintomas, deve(m) colocar, momentos antes de se iniciar esta assistência, uma 

máscara cirúrgica, luvas descartáveis, para além do cumprimento das precauções 

básicas de controlo de infeção (PBCI) quanto à higiene das mãos, após o contacto 

com a pessoa com sintomas. 
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A pessoa com sintomas deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua condição 

clínica o permitir. A máscara deverá ser colocada pelo próprio. Deve ser 

verificado se a máscara se encontra bem ajustada, ou seja, ajustamento da 

máscara à face, de modo a permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas 

laterais da face. Sempre que a máscara estiver húmida, deverá ser substituída por 

outra. 

 
Deve ser medida a temperatura corporal, desinfetando-se de seguida as mãos com 

a solução de base alcoólica. No caso de haver febre, tosse ou dificuldade 

respiratória, deverá ser preenchida uma grelha de observações. Nesta situação, 

mesmo que não seja considerado um caso suspeito, a pessoa não deverá 

permanecer nas instalações do Externato, por precaução. 

 
Na eventualidade de ser um caso suspeito, inicia-se o procedimento descrito no 

ponto (3). 

 

2.7 Definição de Caso Suspeito 

(orientação da DGS 006/2020 de 26/02/2020) 

A definição seguidamente apresentada é baseada na informação disponível, à data, no 

Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis (ECDC) 

 

Critérios clínicos  Critérios epidemiológicos 

 

 

 

 

Infeção respiratória aguda (febre ou tosse 

ou dificuldade respiratória) requerendo ou 

não hospitalização 

 

E 

 

 

 

História de viagem para áreas com transmissão 

comunitária ativa nos 14 dias antes do início de 

sintomas 

OU 

Contacto com caso confirmado ou provável de 

infeção por SARS-CoV-2/COVID-19, nos 14 

dias antes do início dos sintomas 

OU 

Profissional de saúde ou pessoa que tenha 

estado numa instituição de saúde onde são 

tratados doentes com COVID-19 
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Nota: Tratando-se de um caso suspeito, por precaução, deve-se proceder ao arejamento e 

desinfeção dos locais em que a pessoa esteve e qualquer pessoa que tenha estado em 

contacto deve desinfetar as mãos com solução antisséptica de base alcoólica. 

 

3. Procedimentos 

3.1 Reação em caso de suspeita de infeção e isolamento 

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

comunidade educativa têm o dever de contactar imediatamente a Direção do 

Externato. 

b) Verificando o coordenador do plano a relevância da suspeita, a pessoa será 

dirigida para a sala de isolamento que é o Anfiteatro no edifício novo. 

c) Ao dirigir-se (ser dirigido no caso de aluno) para a sala de isolamento, a pessoa 

não pode tocar em quaisquer superfícies nem interagir com terceiros. No caso de ir 

acompanhado deve ser assegurada a distância de segurança (superior a 1 metro) da 

pessoa suspeita de infeção. 

d) O coordenador do plano comunica imediatamente o caso às autoridades de saúde 

SNS 24 (808 24 24 24) sendo a partir daí seguidas as instruções que forem dadas 

por estas. 

e) Tratando-se de aluno, é imediatamente avisado o encarregado de educação. 

f) Enquanto em uso, é vedado o acesso à sala de isolamento a todas as outras pessoas 

exceto se a pessoa em isolamento for aluno menor, caso em que estará 

acompanhado por um adulto especialmente protegido e com formação sobre os 

procedimentos a ter. 

g) Na situação de caso suspeito validado, o acesso à área de “isolamento” fica 

interditado até à validação da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela 

Autoridade de Saúde Local. Esta interdição, só poderá ser levantada pela 

Autoridade de Saúde. 

h) Para garantir a serenidade da comunidade educativa, caso o mecanismo de 
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suspeita seja ativado, o coordenador do plano informará se o caso foi confirmado 

ou infirmado após receber essa informação das autoridades de saúde. 

i) Caso seja confirmado, o Externato desenvolverá as medidas de higienização e 

desinfeção definidas pelas autoridades de saúde e procurará definir quais os 

circuitos e interações da pessoa infetada enquanto no Externato e iniciará um 

período de vigilância ativa dos contactos próximos. Segundo a DGS (orientação 

006/2020 de 26/02/2020): o período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 

12 dias. Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos 

decorre durante 14 dias desde a data da última exposição ao caso confirmado. 

 
 

3.2  Ação em caso de isolamento preventivo de algum membro da comunidade 

educativa 

a) Em caso de isolamento preventivo de um docente, o modo de acompanhamento 

dos seus alunos será determinado pela direção pedagógica. 

b) Em caso de isolamento preventivo de um aluno, compete ao 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. 

c) Em caso de isolamento preventivo de um colaborador docente ou não docente, a 

reorganização do seu serviço, quando não puder ser realizado à distância por meios 

eletrónicos será determinado pela direção. 

 
3.3 Ação em caso de ausência de um número significativo de colaboradores docentes 

e/ou não docentes 

a) Em caso de ausência de um número elevado de professores ou outros 

profissionais, a Direção Pedagógica avaliará as condições mínimas para o 

Externato se manter em funcionamento. 

b) Caso não estejam reunidas as condições mínimas para o Externato se manter em 

funcionamento ou assim seja determinado pelas autoridades de saúde, o Externato 
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será encerrado. Nesta eventualidade, a direção enviará a toda a comunidade 

educativa informação regular sobre o período de encerramento e as medidas de 

vigilância a adotar. Esta comunicação será efetuada por via eletrónica (e-mail e 

plataforma online – área do aluno). 

c) A direção procurará, com os docentes, definir planos de trabalho para os alunos, 

de modo a diminuir o impacto do encerramento no seu percurso escolar. 

 

4. Contactos Urgentes: 
 
Número do SNS 24: 808 24 24 24 
 
Externato Carvalho Araújo: 253 300 830 ou 935 691 342 
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Anexo 1 
 

Normas e Procedimentos gerais 
 

1. Área de “isolamento” 

a) Tem como principal objetivo impedir que alunos ou funcionários possam estar 

expostos a um possível caso suspeito de Covid-19 e assim à propagação da 

doença. 

b) A sala destinada a zona de isolamento é o Anfiteatro (edifício novo) e está 

equipada conforme as recomendações das páginas 3 e 4 da circular 006/2020 da 

DGS. 

 
2. Medidas de higiene do ambiente escolar 

a) Os alunos serão aconselhados a lavar as mãos várias vezes ao dia / desinfeção com 

solução de base alcoólica. 

b) Nos locais estratégicos estará um dispositivo de solução antisséptica de base 

alcoólica. 

c) Os alunos serão aconselhados a trazer consigo lenços de papel e se possível 

soluções de limpeza das mãos à base de álcool. 

d) Junto dos locais de lavagem das mãos serão colocados cartazes informativos acerca 

de procedimentos a adotar. 

e) Implementação de novas ações de limpeza e desinfeção de todos os espaços 

utilizados pela Comunidade Educativa para além das que já são feitas diariamente, 

como já é prática deste Estabelecimento de Ensino. 

f) Elaboração de um documento de monitorização da manutenção, limpeza e 

desinfeção das instalações do Estabelecimento de Ensino. 

g) Higienização frequente do material dos ginásios, superfícies de trabalho, maçanetas 

de portas, corrimãos, teclados de computador, brinquedos, etc. 

h) Reforço da limpeza e desinfeção das mesas de trabalho de cada aluno e respetivo 
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professor. 

i) Sempre que haja suspeita de infeção, o espaço e possíveis objetos contactados 

serão de imediato desinfetados. 

j) Durante a desinfeção o espaço estará interdito à comunidade educativa. 

k) Em contexto de sala de aula o professor deve proceder ao arejamento da sala 

(abertura de janelas/portas). 

l) A pessoa responsável pelo acompanhamento dos alunos na cantina deve exigir que 

os alunos efetuem a lavagem das mãos antes da refeição 

m)  Na situação de Caso Confirmado deve-se: 

• Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de 

“isolamento”. 

• Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies 

frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com 

maior probabilidade de estarem contaminadas. 

• Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do posto de trabalho do doente 

confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por este). 

• Armazenar os resíduos do Caso Confirmado em saco de plástico (com 

espessura de 50 ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), 

deve ser segregado e enviado para operador licenciado para a gestão de 

resíduos hospitalares com risco biológico. 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 


