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 1. - INTRODUÇÃO 
 
 Os estabelecimentos de educação e/ou ensino são locais de convívio e partilha, onde importa estabelecer 

medidas de saúde pública, em alinhamento com aquelas implementadas a nível comunitário.  

 Face à evolução epidemiológica e tendo como prioridade garantir o direito à educação das crianças e 

jovens, os países foram ajustando as suas políticas e medidas de prevenção, reabrindo os estabelecimentos de 

educação e/ou ensino de forma faseada e gradual. Note-se que as crianças com idade de 11 anos ou menor não 

têm a proteção dada pela vacinação contra a COVID-19.  

 O encerramento dos estabelecimentos de educação e/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, pessoal docente e não docente. Estas consequências tenderão também a aumentar as 

desigualdades sociais e de saúde já existentes.  

 Neste contexto, importa definir estratégias que possibilitem o ensino presencial, tendo como objetivo a 

prevenção da doença e a minimização do risco de transmissão de SARS-CoV-2, através da manutenção das 

condições de segurança e higiene nos estabelecimentos de educação e/ou ensino na retoma do ano letivo 

2021/2022.  

 A atuação célere e coordenada entre os diferentes agentes da comunidade educativa é essencial para o 

controlo da transmissão em contexto escolar. 
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2. - INFEÇÃO POR SARS-COV-2 (COVID-19) 
 

Na sequência da situação epidemiológica da COVID-19, foi publicada a Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 25-A/2022, de 18 de fevereiro de 2022, bem como o Decreto-Lei n.º 23-A/2022, de 18 de 

fevereiro, que altera as medidas aplicáveis no âmbito da pandemia da doença COVID-19.  

As Medidas de Saúde Pública (MSP) e as diferentes estratégias de testagem, de vacinação e de 

tratamento revelaram-se desde o início da pandemia, como uma resposta central e efetiva à transmissão 

da infeção por SARS-CoV-2. 

Assim, é da responsabilidade de cada um adotar comportamentos que minimizem o risco de transmissão 

do vírus, nomeadamente: estar vacinado (se recomendado); manter espaços ventilados; usar máscara 

facial, sempre que o risco de transmissão da doença seja acrescido; ficar em casa e testar, caso tenha 

sintomas; lavar e/ou desinfetar as mãos frequentemente; e garantir, com regularidade, a limpeza e 

desinfeção de superfícies. 

Num cenário de alinhamento com o atual panorama epidemiológico, importa que a transição das MSP, 

elaboradas e publicadas no âmbito da pandemia, seja efetuada de forma adequada à minimização do 

risco da doença para a população. 

Neste sentido, as empresas e instituições devem ter um Plano de Contingência atualizado, para cada 

local, de forma a minimizar a transmissibilidade do vírus SARS-CoV-2. 

Assim, de acordo com a atual situação epidemiológica e a melhor evidência científica, nos termos da 

alínea a) do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto Regulamentar n.º 14/2012, de 26 de janeiro, a Direção-Geral 

da Saúde publica a presente orientação: 

 

3. - PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 

3.1 - Orientações para minimizar o risco de infeção por SARS-COV-2 
 

 Para o ano letivo 2021/2022, recomenda-se a combinação das seguintes medidas específicas que 

devem ser adotadas por toda a comunidade escolar:  

  

 A.  

 Dever de permanência em casa perante quaisquer sinais e/ou sintomas de doença, de acordo com 

a Norma n.º 020/2020 da DGS, como:  

 i. Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual;  

 ii. Febre (temperatura corporal ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível;  
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 iii. Dispneia / dificuldade respiratória sem outra causa atribuível;  

 iv. Anosmia (perda completa de olfato), ageusia (falta completa de paladar) ou disgeusia (distorção 

persistente de paladar), de início súbito.  

 
  B.  

  Utilizar máscara, de acordo com a Orientação 003/2022 de 15/03/2022 da DGS:  

 i. Qualquer pessoa com 10 ou mais anos de idade, em espaços interiores deve utilizar máscara 

comunitária certificada ou máscara cirúrgica. Nos estabelecimentos de ensino esta medida aplica-se 

apenas a partir do 2.º ciclo do ensino básico, independentemente da idade dos alunos; 

 ii. Nas crianças com idade entre 6 e 9 anos, e para todas as que frequentam o 1.º ciclo do ensino 

básico independentemente da idade, a utilização de máscara comunitária certificada ou máscara 

cirúrgica é fortemente recomendada, como medida adicional de proteção, em espaços interiores, desde 

que:  

               a) As crianças tenham “treino no uso” e utilizem as máscaras de forma correta;  

               b) Seja garantida a supervisão por um adulto; 

         iii. Nas crianças com idade inferior a 5 anos a utilização de máscara não está recomendada;  

          iv. Sem prejuízo do disposto nas alíneas anteriores, a utilização de máscara deve ser sempre 

adaptada à situação clínica, nomeadamente nas situações de perturbação do desenvolvimento ou do 

comportamento, insuficiência respiratória, imunossupressão, ou outras patologias, mediante avaliação caso-

a-caso pelo médico assistente.  

 

 C.  

 Lavar (utilizando água e sabão) ou desinfetar as mãos (utilizando produto biocida desinfetante do tipo 

1, comprovadamente notificado à DGS). 

 

 D. 

 Cumprir com a etiqueta respiratória, enquanto medida complementar à higienização e desinfeção das 

mãos e superfícies, bem como ao uso de máscara facial. A etiqueta respiratória constitui uma prática que 

deve ser adotada permanentemente por qualquer pessoa, devendo ser disponibilizada informação 

acessível sobre a sua boa prática, nomeadamente através da afixação de cartazes informativos.  

 

 E.  

 Assegurar uma boa ventilação dos espaços, preferencialmente com ventilação natural, através da 

abertura de portas ou janelas.  
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 F.  

 Toda a comunidade, devem preocupar-se em manter a rotina de limpeza das superfícies, sobretudo 

aquelas onde tocam frequentemente. Deste modo, de forma a reduzir a quantidade de germes e diminuir 

o risco de infeção, as superfícies devem ser lavadas com produto detergente/sabão adequado, antes de 

as desinfetar, seguindo as instruções constantes no rótulo e das Fichas de Dados de Segurança de cada 

produto, de acordo com a OT n.º 014/2020 da DGS. 

 

 G. 

 Estabelecer uma comunicação empática de forma a promover o envolvimento de toda a comunidade 

escolar na adoção das medidas.  

 

 H. 

 Sempre que possível, importa que seja garantido um distanciamento físico em aglomerados de 

pessoas, nomeadamente nas áreas de espera e de atendimento. 

  

 A evidência científica indica que a incidência de casos de infeção por SARS-CoV-2, e mesmo de 

surtos, em contexto escolar está correlacionada com a incidência da infeção na comunidade, designadamente 

através de contágios que ocorrem fora da escola. Por esse motivo, o esclarecimento e o envolvimento de toda 

a comunidade escolar são essenciais para a prevenção da transmissão do vírus. 

 

3.2 - Planeamento de higienização e limpeza 

Salas (de aula, de professores, de estudo, de DT,         biblioteca e secretaria) 

i. O respeito pelas regras gerais de segurança entre o pessoal docente e não docente e os alunos; 

ii. Reforçar a limpeza (maçanetas das portas, tampos das mesas, computadores e ratos); 

iii. Esvaziar os caixotes do lixo no final de cada turno (manhã e  tarde); 

iv. Promover o arejamento, abrindo completamente as janelas em              todos os intervalos. 

 

 Corredor 
 i. Manter as bandeiras das janelas abertas; 

ii. Fazer limpeza frequente do tampo da secretária e dos corrimãos. 
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 Casas de Banho 

i. Reforçar a limpeza/desinfeção (torneiras, autoclismos e maçaneta das portas) após os intervalos; 

ii. Repor frequentemente os toalhetes de papel e o sabonete               líquido. 

 
 Balneários/Vestiários 

i. Em caso de utilização, reforçar a limpeza, especialmente torneiras, cabides, estrados e cacifos; 

ii. Promover o arejamento frequente. 

 

 Ginásios 

 i. Efetuar frequentemente a limpeza e a higienização dos colchões de ginástica e outros 

materiais; 

 ii. Promover o arejamento frequente. 
 

  
 Refeitório, Cozinha e Bar 

 i. Desinfetar com frequência o balcão, mesas e cadeiras; 

  ii. Lavar os tabuleiros após cada utilização; 

 iii. Repor os toalhetes de papel sempre que necessário; 

  iv. Promover o arejamento frequente; 

 v. Esvaziar os caixotes do lixo com frequência. 

 

3.3 - Recomendações Gerais 

i. Lavar frequentemente as mãos com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 

segundos, especialmente antes e após a preparação de alimentos, antes das refeições, após o 

uso da casa de banho e sempre que as mãos estejam sujas; 

ii. Usar, em alternativa, para higiene das mãos uma solução à base de álcool; 

iii. Usar lenços de papel de utilização única para se assoar; 

iv. Deitar os lenços usados num caixote do lixo, lavando as mãos de seguida; 

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

vi. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com 

secreções respiratórias. 
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4. - GESTÃO DE CASO 

 
 Perante a identificação de um caso no estabelecimento de educação e/ou ensino, de acordo 

com as definições constantes na Norma n.º 020/2020 da DGS, devem ser tomados os seguintes passos 

no âmbito das Normas n.º 004 e 015/2020 da DGS:  

A. 

Ativar todos os procedimentos constantes no Plano de Contingência e contactar o ponto focal 

designado previamente pela Direção do estabelecimento de educação e/ou ensino (Anexo 1). 

B. 

Encaminhar o caso, acompanhado por um adulto, caso se trate de um menor de idade, para a área 

de isolamento.  

C. 

Contactar, caso se trate de um menor de idade, o encarregado de educação, de modo a informá-lo 

sobre o estado de saúde do menor e inquirir sobre possível contato com algum caso confirmado ou 

provável de COVID-19. O encarregado de educação deve dirigir-se ao estabelecimento de educação 

e/ou ensino, preferencialmente em veículo próprio.  

D. 

Contactar a Autoridade de Saúde territorialmente competente. 

E. 

Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um adulto, contacta o SNS 

24 (808 24 24 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 e/ou ensino pode realizar o contacto 

telefónico, se tiver autorização prévia do encarregado de educação.  

F. 

Na sequência da triagem telefónica:  

 i. Se o caso não for validado 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 do Plano de Contingência para COVID-19 e não se aplica o restante “Fluxo 

de atuação perante um caso possível ou provável de COVID-19 em contexto escolar” (Anexo 1).  

 ii. Se o caso for considerado validado pela triagem telefónica (SNS 24 ou outras linhas) será 

enquadrado, de acordo com a sua gravidade, em uma das seguintes situações: 

a) Vigilância clínica e isolamento no domicílio;  

b) Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas a doentes com suspeita de Infeção Respiratória 

Aguda nos Cuidados de Saúde Primários (ADR- Comunidade, ADR-C);  
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c) Avaliação Clínica em áreas Dedicadas a doentes com suspeita de Infeção Respiratória 

Aguda nos Serviços de Urgência (ADR-SU) dos hospitais;  

d) Intervenção da Emergência Médica Pré-Hospitalar, através do Centro de Orientação de 

Doentes Urgentes (CODU) do INEM.  

Nota: A Autoridade de Saúde territorialmente competente deve ser informada da situação pelo Diretor 

ou pelo ponto focal do estabelecimento de educação e/ou ensino, independentemente de o 

encarregado de educação ter contactado o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito.  

G. 

O SNS 24 (ou outras linhas de triagem telefónica) ou a Autoridade de Saúde territorialmente 

competente:   

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

 ii. Esclarece o caso, 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.º 010/2020 da DGS).  

 A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de teste deve ser 

feita, se possível, em viatura própria, ou em viatura própria dos encarregados de educação, caso seja 

menor de idade. Se tal não for possível, deve ser utilizada uma viatura de transporte individual, não 

devendo recorrer-se a transporte público coletivo. Durante todo o percurso o caso e o(s) respetivo(s) 

acompanhante(s) devem manter a máscara devidamente colocada e respeitar, sempre que possível, 

o distanciamento físico entre pessoas não coabitantes sempre que forem a pé e, no carro, viajar em 

lugares diametralmente opostos, bem como assegurar arejamento adequado do veículo, abrindo as 

janelas. Após terminada a viagem todas as superfícies do carro devem ser limpas e desinfetadas;  

 iii. Procede à avaliação do risco, e informa sobre os procedimentos a adotar.  

H. 

Caso a Autoridade de Saúde territorialmente competente considere necessário, pode implementar 

medidas de prevenção proativas, enquanto se aguarda confirmação laboratorial, nomeadamente:  

 i. Determinar o isolamento profilático e rastreio de contactos diretos como, por exemplo, as pessoas 

que estiveram sentadas em proximidade na sala de aula ou no refeitório ou outros contactos próximos 

identificados;  

 ii. Determinar a monitorização dos sinais e sintomas do caso em isolamento profilático, avaliando e 

registando a temperatura corporal 2 vezes por dia (manhã e noite) e estando atento ao aparecimento 

de novos sintomas, ou agravamento dos mesmos, compatíveis com infeção por SARS-CoV-2, de 
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acordo com a Norma n.º 004/2020 da DGS e, se os sintomas se agravarem ou surgirem outros, deve 

contactar o SNS 24. 

   

K.  

Perante um caso confirmado deverão seguir-se as medidas gerais recomendas pela DGS. 

 

------- 

Referências de apoio à atualização do Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de Alcochete 2021-

2022: 

Orientação 003/2022 de 15/03/2022 da Direção Geral de Saúde; 

Despacho nº 2836-A/2020 de 2 de março de 2020. 


