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1. Enquadramento 

 

Na atual situação relacionada com a infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2) que 

evolui para a doença 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. 

O encerramento dos estabelecimentos de educação ou ensino e o confinamento, ainda 

que sejam medidas necessárias para o controlo de uma epidemia, têm impacto nos 

determinantes sociais, mentais e ambientais da saúde, que se podem refletir em 

consequências a longo prazo no bem-estar físico, psicológico e social dos alunos. Estas 

consequências tenderão também a aumentar as desigualdades sociais e de saúde já 

existentes.  

Neste contexto, o presente documento tem como objetivo principal clarificar informação 

sobre a doença e medidas a adotar pelos diferentes atores da comunidade educativa, que 

permitam manter um ensino presencial, dando prioridade à prevenção da doença e à 

minimização do risco de transmissão de SARS-CoV-2. Pretende-se, assim, enfrentar, em 

segurança, as possíveis consequências desta epidemia, em estreita articulação com alunos, 

pessoal docente e não docente, famílias, serviços de saúde e com outras estruturas 

pertinentes da comunidade educativa. 

O Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa (AESCT), que 

agora se apresenta, faz uma atualização da versão elaborada em março de 2020, sendo 

adaptado à realidade do mesmo e tendo como referência a documentação disponibilizada 

pela Direção-Geral da Educação (DGE) para a Abertura do Ano Letivo 2020/2021.  

O presente documento foi construído com a participação da associação de pais, saúde 

escolar e pessoal docente e não docente do AESCT, tendo colhido parecer favorável do 

Conselho Pedagógico. 

 

1.1. O que é a COVID-19 e quais os principais sintomas? 

 

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 
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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. No entanto, 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. 

 

1.2. Período de incubação e transmissão da doença 

  

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

o 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. 

o 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. 

 

2. Plano de contingência do AESCT 

 

2.1. Medidas para abertura do AESCT em segurança 

Não havendo, ainda, uma vacina ou tratamento específico para esta doença, as medidas 

preventivas assumem um papel crucial no combate à COVID-19. Aconselha-se que todos os 

elementos da comunidade educativa vigiem o seu estado de saúde, no seu domicílio, e não 

se dirijam ao estabelecimento de ensino, caso apresentem sintomatologia característica da 

COVID-19 (descrita em 1.1.), devendo contactar, de imediato, o SNS 24 ou o Centro de 

Saúde da sua área de residência. 

 

 



 

 

 

 

 5 

2.1.1. Medidas preventivas para todos os que frequentam os espaços 

escolares 

 

o Lavar frequentemente as mãos, esfregando-as bem, durante pelo menos 20 

segundos; 

o Utilizar lenços de papel (de utilização única) para se assoar; 

o Deitar lenços de papel usados no caixote do lixo e lavar, de seguida, as mãos; 

o Tossir ou espirrar para o braço com cotovelo fletido e não para as mãos; 

o Utilizar máscara em recinto escolar, exceto alunos do pré-escolar e primeiro ciclo 

do ensino básico ou, ainda, quem for detentor de Atestado Médico de 

Incapacidade Multiusos ou declaração médica que ateste condição clínica 

incapacitante para a sua utilização; os alunos serão dispensados do uso de 

máscara durante a realização de exercício físico; 

o Desinfetar as mãos à entrada da Escola e/ou das salas de aula, utilizando Solução 

Antissética de Base de Alcoólica (SABA); 

o Procurar manter distância de segurança entre os diferentes elementos da 

comunidade educativa. 

 

2.1.2. Reorganização geral dos estabelecimentos de ensino do AESCT 

 

a) Os elementos externos que se dirijam ao AESCT serão identificados, recolhendo-se 

horário de entrada e saída, contacto telefónico e local que irá frequentar; 

b) Os Encarregados de Educação (EE) não podem entrar nas instalações escolares 

para entregar os seus educandos, acompanhando-os apenas até à entrada, nas 

proximidades da qual devem utilizar máscara; 

c) Os alunos e restante comunidade educativa só serão admitidos nas instalações se 

tiverem a máscara colocada, com exceção dos alunos do pré-escolar e 1.º ciclo. 

Deverão trazer máscaras suplentes na sua mochila. Aqueles que não estão 

obrigados ao uso de máscara poderão usá-la por opção dos respetivos E.E.; 
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d) No recinto escolar encontra-se sinalizada a área de isolamento, bem como trajetos 

de circulação e pontos de espera em filas (refeitório, reprografia e bar) a serem 

utilizados por todos os elementos da comunidade educativa; estará disponível um 

dispensador de SABA à entrada de cada sala de aula; 

e) A aula de cada grupo/turma decorrerá, sempre que possível, na mesma sala e 

com mesa/lugar fixo por aluno/criança; 

f) Os horários dos alunos sofreram as alterações necessárias para promover 

alternâncias entre turmas ou coortes; 

g) Os E.E. devem trazer os alunos o mais perto possível do horário da entrada; 

h) Não são permitidas aglomerações de alunos pelo que, após a entrada na Escola e 

independentemente da hora de chegada, estes deverão dirigir-se imediatamente 

para a sua sala de aula e/ou espaço destinado ao acolhimento; 

i) Estarão definidas zonas do recreio afetas a grupos (coortes) de alunos por 

anos/turmas. 

j) As crianças/alunos não podem trazer brinquedos e também não serão permitidos 

jogos de bola nem a partilha de outros objetos; 

k) Relativamente aos almoços, as deslocações para o refeitório serão faseadas, para 

evitar o cruzamento de crianças/alunos; 

l) Os lanches podem ser realizados em sala de aula (preferencialmente lanches 

simples trazidos de casa), antes da saída para o recreio, sendo que os casacos e 

lancheiras ficarão nas costas das cadeiras, e o aluno deve manter o respetivo lugar 

limpo; 

m) Nos contactos com as famílias (incluindo os horários de atendimento definidos 

para os docentes) deve ser privilegiada, sempre que possível, a via digital ou 

telefónica e, nos casos em que seja necessário reunir presencialmente, estas 

reuniões devem ser agendadas previamente, bem como decorrerem 

individualmente ou em pequenos grupos, mantendo-se as regras de higiene, de 

etiqueta respiratória e de distanciamento físico; 
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n) Serão afixados cartazes, com orientações para toda a comunidade educativa, 

sobre a higienização das mãos, etiqueta respiratória e a utilização da máscara, de 

acordos com as normas/orientações da DGS; 

o) De acordo com o plano de limpeza definido, os assistentes operacionais serão 

responsáveis pela limpeza/higienização regular e intensa, com detergente 

apropriado, assim como solução antisséptica de base alcoólica de acordo com 

orientações da coordenadora dos assistentes operacionais, nomeadamente de: 

maçanetas e puxadores de portas; portas de WC; armários; torneiras; telefones; 

teclados e ratos de computador; interruptores; torneiras e autoclismos; mesas de 

trabalho dos alunos no final de cada período de trabalho (meio da manhã, almoço 

e final da tarde); outros acessórios regularmente manipuláveis. Caberá aos 

docentes e técnicos deixar janelas das salas abertas durante intervalos, bem como 

higienizar a área da sua atuação e os materiais/equipamentos, sempre que houver 

mudança de professor ou de aluno (no caso dos apoios individualizados). 

 

2.1.3. Especificidades na organização e funcionamento das atividades 

letivas 

 

 

 Educação Pré-escolar 

 Regras nas entradas: à entrada  do  Jardim de Infância (JI)  uma  Assistente  

Operacional  (AO)  que  atende  os  Pais/EE,  mantendo  o  distanciamento 

recomendado, recebe a criança e encaminha-a para a área em que muda o 

calçado e higieniza as mãos; A criança, com a colaboração da AO muda de calçado 

e veste o bibe. A mesma AO higieniza as mãos da criança e encaminha-a para a 

sala de atividades. 

 Organização de objetos pessoais: os Pais/EE deverão entregar no primeiro dia de 

frequência um calçado para a criança utilizar no interior do JI. Este calçado é 

higienizado todos os dias depois de a criança sair. O bibe deve ser usado por todas 

as crianças, sendo enviado para casa ao fim do dia, devendo no dia seguinte voltar 

para o JI devidamente lavado.  O pessoal docente e não docente deve ter roupa e 
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calçado para uso exclusivo no JI. Os Pais/EE não deverão permitir que as crianças 

levem para o Jardim de Infância brinquedos, DVDs, livros ou acessórios (anéis, 

pulseiras, etc.). Devem entregar um chapéu e uma muda de roupa, em saco 

plástico identificado com o nome da criança no primeiro dia de regresso ao Jardim 

de Infância. O lanche da criança deve vir dentro de um saco de plástico, 

devidamente identificado. As peças de roupa suja devem ir para casa em saco 

plástico fechado. 

 Período dos recreios: os recreios serão alternados nos casos em que os JI 

apresentam diferentes grupos, utilizando espaços interiores e exteriores 

diferenciados. Devem evitar-se concentrações nas idas à casa de banho. 

 Materiais: cada criança deve usar exclusivamente o seu kit de materiais de 

expressão plástica. 

 
 

 Ensino Básico 

 

 Na EBI houve necessidade de estratificar os alunos em coortes (grupos), para 

ocupação de espaços desfasadamente, quer no horário de recreio quer das refeições, 

de acordo com a tabela seguinte: 

Grupo Turma/Níveis N.º alunos 

1 EBI-A (1.º ano) + EBI-B (2.º ano) 32 

2 EBI-C (3.º ano) + EBI-D (4.º ano) 37 

3 2.º Ciclo 55 

4 7.º Ano + 8.ºA 39 

5 8.º B + 9.º Ano 44 

   
 

 No 1.º Ciclo, a utilização de máscara não é obrigatória, contudo é fortemente 

recomendada. 

 O material de uso pedagógico deve ser exclusivo para cada aluno e, sempre que 

possível, fica armazenado em caixas, na sua sala de aula. 
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 Os cacifos dos alunos não serão utilizados. 

 Cada turma tem uma sala de aula fixa, em que terá todas as suas aulas, exceto TIC, 

Educação Visual e Educação Tecnológica, Educação Física e Educação Musical.  

 Na EBI, sempre que possível, deverá fazer-se a marcação das senhas através da 

plataforma GIAEonline (EBI).  

 Apenas será permitida a saída de alunos para almoçar fora da escola quando 

acompanhados pelos respetivos EE ou quando este autorize expressamente que os 

mesmos se desloquem sem acompanhamento para almoçar em casa.   

 

2.1.4. Restrições no funcionamento de alguns serviços/disciplinas: 

 

 

 Bar de alunos: o bar funcionará com encomenda prévia dos alimentos/bebidas 

(preenchendo uma folha de requisição no início da manhã) e assegurará o suplemento 

alimentar para os alunos identificados;  

 Reprografia: o pedido de documentos a imprimir deverá ser feito por e-mail 

(reprografia@aesct.pt); a impressão de documentos na sala de professores funciona de 

igual forma por sistema de self-service; 

 Serviços Administrativos: sempre que possível, deve privilegiar-se o atendimento 

telefónico e presencial por marcação prévia; 

 Biblioteca Escolar/Centro de Recursos (BE/CRE): a BE/CRE dispõe de Plano de 

Contingência próprio, que poderá ser consultado no Blog e página Web do AESCT;  

 Aulas de Educação Física: esta disciplina apresenta regulamento próprio, que poderá 

ser consultado na página Web do AESCT; 

 Desporto Escolar: o regresso à prática desportiva em contexto de treino e em 

contexto competitivo, no âmbito do Desporto Escolar, deve ser efetuado de forma 

faseada, pelo que, no atual contexto epidemiológico, iniciam-se treinos ajustados em 

todas as modalidades, garantindo o distanciamento físico de, pelo menos, três metros 

entre alunos. O Plano de Retoma do Desporto Escolar acompanhará o que vier a ser 

determinado, pela Autoridade de Saúde, para o desporto extraescolar. 

 

mailto:reprografia@aesct.pt
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2.1.5. Divulgação do plano por todos os profissionais (pessoal docente e não 

docentes), alunos e encarregados de educação 

 

O presente plano é divulgado a todos os alunos, pessoal docente, não docente e 

encarregados de educação, bem como, as medidas preventivas e a importância da 

mobilização da comunidade escolar para a sua prática, quer através do site da escola, 

quer através de ações de informação para os profissionais, e, ainda, ações de 

informação em turma, da responsabilidade dos educadores, titulares de turma e 

diretores de turma. 

 

 

2.1.6. Estratégias de substituição de pessoal docente e não docente 

 

O Agrupamento deve estar preparado para a possibilidade de parte (ou a totalidade) 

dos seus trabalhadores não ir trabalhar, devido a doença, isolamento profilático, 

suspensão de transportes públicos, o seu encerramento, entre outras situações 

possíveis. Em caso de absentismo de pessoal docente, a substituição será efetuada de 

acordo com o plano de Ocupação Plena de Alunos do AESCT. No caso dos assistentes 

operacionais, será da responsabilidade da coordenadora técnica gerir as suas 

substituições. 

 

 

2.1.7. Modificações ao plano de ensino 

 

As orientações da DGEstE referem que cada estabelecimento de educação e ensino 

deve estar preparado com um plano que preveja o protocolo e os mecanismos de ação 

necessários à implementação de regimes de ensino alternativos ao presencial, 

nomeadamente misto ou não presencial. A transição entre estas diferentes 

modalidades é realizada mediante autorização da Direção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares, após decisão da autoridade de saúde competente.  
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Salientam-se, de seguida, as linhas gerais do modo de funcionamento, para o AESCT, do 

Regime Misto e Não Presencial: 

a) Regime misto 

o Aplica-se preferencialmente aos alunos a frequentar o 3.º ciclo, podendo alargar-

se excecionalmente aos restantes ciclos de ensino, em função do agravamento 

da pandemia da doença COVID-19. 

o O 2.º e/ou 3.º ciclo alternam quinzenalmente entre as atividades presenciais e as 

sessões síncronas e/ou trabalho autónomo, por coortes. 

o O Conselho Pedagógico, sob proposta dos Departamentos Curriculares, 

procedem à revisão e ajustamento do plano curricular, tendo em conta o 

decreto-lei 54/2018 e o decreto-lei 55/2018, de 6 de julho, o perfil dos alunos à 

saída da escolaridade obrigatória e as aprendizagens essenciais. 

o Haverá adequação dos apoios e coadjuvações ao acompanhamento do trabalho 

autónomo dos alunos.  

o Na disciplina de Educação Física, pela sua característica claramente prática, 

devem ser privilegiadas as atividades presenciais.  

o Assegura-se o cumprimento integral do horário letivo definido para o regime 

presencial. 

 

b) Regime não presencial 

o Permanência da maioria dos alunos em regime de ensino à distância. 

o Cumprimento do horário letivo, disciplinas / turmas, definido para o regime 

presencial, assente num mínimo de 70% de aulas síncronas e as restantes 

assíncronas. 

o Nas sessões assíncronas ou de trabalho autónomo, o docente poderá registar 

falta de assiduidade se o aluno não cumprir o plano de trabalho que lhe foi 

proposto.  

o Para os alunos beneficiários da Ação Social Escolar, em risco ou perigo, 

sinalizados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens para os quais a 

escola considere ineficaz a aplicação dos regimes misto e não presencial, as 

atividades devem ser efetuadas na própria escola. 
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Acrescenta-se, ainda, que é aplicável em ambos os regimes de ensino o seguinte: 

o Sempre que estejam a participar na aula à distância, todos os alunos devem 

registar a sua presença, pelo menos no início e final da aula, de acordo com os 

procedimentos definidos pelo professor da disciplina/Conselho de Turma. 

Salvaguarda-se que durante uma aula, desta tipologia, o professor poderá 

registar falta de assiduidade, correspondente a um tempo letivo, nas situações 

em que o aluno não se manifeste por solicitação do docente.  

o Salvaguardando-se as orientações das entidades de saúde, assegura-se que as 

atividades a realizar são efetuadas na própria escola para os alunos: 

-  Beneficiários da ação social escolar, identificados pelo AESCT; 

- Em risco ou perigo, sinalizados pela CPCJ; 

- A quem foram mobilizadas medidas seletivas e adicionais (quer por docentes de 

educação especial quer por técnicos especializados); 

- Que, comprovadamente, não reúnam condições para realizarem trabalho 

autónomo em casa, motivadas por fatores de risco e/ou vulnerabilidades 

passíveis de comprometer o seu percurso de aprendizagem; 

o A plataforma a utilizar para as sessões síncronas é a do Google Meet, no domínio 

aesct.pt, mantendo a interação entre professor e alunos à distância; 

o Para organização das aulas à distância, possibilitando a interação entre 

professores e alunos assim com a execução de atividades e partilha de 

conteúdos, é utilizada a aplicação Google Classroom, inserida no domínio 

aesct.pt. 

 

2.2.  Preparação perante possível caso de infeção por SARS-COV-2 

 

2.2.1. Áreas ou salas de “isolamento” 
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Estabelecimento de Ensino                  Sala de Isolamento 

Escola Básica Integrada Sala número 36 (junto à Direção) 

Polo Pedagógico de Carvalhais  Sala ao lado do hall de entrada (perto das casas de banho) 

JI de Santa Cruz da Trapa Gabinete das educadoras 

JI de Serrazes Sala do antigo JI  

EBI/JI de Manhouce Sala de professores 

 

Todas as salas de isolamento, com acesso a instalação sanitária e ventilação natural, 

estarão equipadas com os seguintes materiais, recomendados pela Direção-Geral de Saúde 

(DGS): mesa, cadeira ou marquesa, telefone, água, alimentos não perecíveis, SABA, uma 

bata descartável, contentor de resíduos com abertura não manual e sacos de plástico, 

luvas descartáveis, termómetro, toalhetes de papel e máscaras cirúrgicas. 

 

A área de isolamento não deve ser utilizada por mais do que um caso suspeito em 

simultâneo, a não ser que sejam coabitantes.  

 

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. 

 

   2.2.2. Equipa responsável 
 

Definição de responsabilidades 

Coordenador de operações – Diretor, António Martins 

Ponto focal – Subdiretora, Ana Cabral 

Assistente operacional responsável da EBI – Dionísio Vasconcelos 

Docente responsável da EBI - Coordenadora do PES, Susana Silva 

Responsável do JI/EB de Manhouce – Paulo Fernandes 

Responsável do JI de Serrazes – Emília Ferreira 

Responsável do JI de Santa Cruz da Trapa – Lurdes Ferreira 

Responsável do Polo Pedagógico de Carvalhais - Maria José Ribeiro  
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3. Procedimentos a adotar perante um caso suspeito 

 

3.1. Definição de caso suspeito 
 

Qualquer profissional da escola deve considerar um caso como suspeito sempre que, de 

acordo com a DGS, apresente como critérios clínicos de infeção respiratória aguda (febre 

ou tosse ou dificuldade respiratória). 

 

3.2. Ativação do Plano de Contingência 

 
Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa presente no AESCT, 

são imediatamente ativados todos os procedimentos constantes neste Plano de 

Contingência e é contactado o ponto focal. 

 

3.3. Encaminhamento até à área de isolamento 

 
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 que estarão visualmente 

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

isolamento.  

 

3.4. Contacto com o Encarregado de Educação (quando aplicável) 

 
Caso se trate de um menor de idade, é contactado de imediato o encarregado de educação 

(E.E.), de modo a informá-lo sobre o estado de saúde do menor. O E.E. deve dirigir-se à 

Escola, preferencialmente em veículo próprio. 

 

3.5. Contacto com o SNS 24 ou outras linhas 

 
Na área de isolamento, o E.E., 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 o 

ponto focal do estabelecimento de educação ou ensino pode realizar o contacto telefónico 

se tiver autorização prévia do E.E. ou, caso o E.E. não realize o contacto, deverá o ponto 

focal ou diretor informar a Autoridade de Saúde Local. 
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3.5.1. Caso Suspeito Não Confirmado  

 
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. 

 

3.5.2. Caso Suspeito Confirmado 
 

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

outras linhas) será encaminhado de uma das seguintes formas: 

- Autocuidado: isolamento em casa; 

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

- Avaliação Clínica em Serviço de Urgência. 

 

4. Procedimento a adotar em caso suspeito confirmado 

 

a) Após confirmação de caso suspeito é contactada, de imediato, a Autoridade de 

Saúde Local/Unidade de Saúde Pública, cujos contactos constam num documento 

visível na área de isolamento e gravados no telemóvel do ponto focal e do diretor. 

b) A Autoridade de Saúde Local, neste primeiro contacto, procede a uma rápida 

avaliação da situação de risco para decidir sobre a celeridade e amplitude de 

medidas a adotar (antes de confirmação laboratorial poderá solicitar isolamento de 

contactos próximos e, após confirmação laboratorial, prossegue com inquérito 

epidemiológico, rastreio de contactos e avaliação ambiental). 

c) 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, utiliza-se 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.  
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d) Posteriormente, o estabelecimento será informado das medidas individuais e 

coletivas a implementar após a avaliação da situação/risco, que poderão ser: 

 

1. Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de 

todo o estabelecimento de educação ou ensino;  

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);  

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).  

 

5. Atuação do AESCT perante um caso confirmado de COVID-19 fora do 

estabelecimento 

 

Perante a comunicação, ao AESCT, de um caso confirmado de COVID-19 de uma pessoa 

que tenha frequentado o estabelecimento, devem ser seguidos os seguintes passos: 

1. Ativação dos procedimentos do Plano de Contingência e contactar o ponto focal; 

2. O ponto focal ou direção contactam a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde 

Pública Local. 

Posteriormente, o estabelecimento será informado das medidas individuais e coletivas a 

implementar após a avaliação da situação/risco, que poderão ser: 

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

todo o estabelecimento de educação ou ensino;  

o 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);  

o 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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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: 

o Encerramento de uma ou mais turmas; 

o Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação ou ensino; 

o Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino. 

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

 

6. Informação sobre Surtos 

 

Será considerado um surto em contexto escolar qualquer agregado de dois ou mais casos 

com infeção ativa e com ligação epidemiológica. Esta situação pode apresentar diferentes 

cenários, bem como diferentes medidas de controlo a implementar, sempre da 

responsabilidade da Autoridade de Saúde Local, envolvendo tomadas de decisão 

superiores, designadamente as Autoridades de Saúde Regional e Nacional. Para análise 

mais pormenorizada destas medidas consultar o Referencial Escolas – Controlo da 

transmissão de COVID-19 em contexto escolar. 

Após indicação da Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública, a Direção do 

AESCT informa todos os encarregados de educação e restante comunidade escolar da 

existência de um surto, das medidas que foram tomadas e das que deverão ser adotadas. 

Esta comunicação deve ser detalhada, preservando a confidencialidade e anonimato dos 

envolvidos. 

 

7. Contactos úteis 

 

                                          Serviço Número de contacto 

SNS 24 -  808 24 24 24 

Autoridade de Saúde Local – Dra. Isabela Almeida 918 209 845 

Autoridade de Saúde Local – Dra. Joana Cardoso -  913 892 967 
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         (Continuação) 

                                          Serviço Número de contacto 

Equipa Local de Saúde Pública 232 720 180 

Centro de Saúde de São Pedro do Sul 232 720 180 

Equipa de Saúde Escolar - Unidade de Cuidados na Comunidade (UCC) 925 984 879 

Bombeiros Voluntários de Santa Cruz da Trapa 232 798 115 

Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa 232 700 050 

Ponto Focal (Sub-diretora) 964 071 442 

Diretor AESCT 962 897 009 

 

8. Nota Conclusiva 

 

O Plano de Contingência do AESCT é um documento dinâmico passível de ser atualizado 

sempre que a situação epidemiológica e escolar o justifique. A aplicação das medidas 

abordadas não deve prejudicar qualquer ação baseada nas informações e recomendações 

emitidas ou a emitir pela DGS. 

Perante casos omissos ou situações não contempladas no presente Plano, caberá à 

Direção, em conjunto com entidades competentes, a tomada de decisão, após análise 

individual de cada caso. 

 

Santa Cruz da Trapa, 15 de setembro de 2020 

 

O Diretor 

 

__________________________________ 
(António Luís Silva Martins) 
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ANEXO I 

 

Fluxo 1: Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em menor de idade 
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ANEXO II 

 

Fluxo 1: Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em adulto 

 

 


