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1. Introdução 
O Plano de Contingência da Escola Profissional de Tecnologia Psicossocial do 

Porto consiste num conjunto de medidas e ações que deverão ser aplicadas, de modo 

articulado, tendo em conta a evolução do quadro epidemiológico da COVID-19. Foi 

elaborado de acordo com as orientações da DGEsTE, a orientação conjunta da 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, da Direção Geral da Educação e da 

Direção-Geral da Saúde (Orientações Ano letivo 2020/2021, de 3 de julho de 2020) 

e a resolução do conselho de ministros nº 53-D/2020 de 20 de julho de 2020. Teve-

se também em conta o Referencial Escolas/Controlo da transmissão de Covid-19 em 

contexto escolar, publicado pela DGS em 4 de setembro de 2020 e o Referencial 

Escolas – Controlo da transmissão de Covid-19 em contexto escolar – ano letivo 

2021/2022, publicado a 31 de agosto de 2021. 

O objetivo deste Plano de Contingência é manter a atividade da instituição 

escolar, face aos possíveis efeitos da pandemia, nomeadamente no absentismo dos 

profissionais e dos alunos e respetivas repercussões nas atividades escolares, no 

ambiente familiar e social da comunidade educativa. 

Este plano de contingência aplica-se a toda e qualquer pessoa que trabalhe, 

estude, visite ou contacte com a escola e pode ser atualizado a qualquer momento, 

tendo em conta a evolução do quadro epidemiológico da COVID-19.  

Esta é a última versão do Plano de Contingência, atualizado a 10.01.2022. 

DG.052.00_PLANO DE SEGURANÇA_ COVID19_MAR20  Versão 0: 3 de março 2020 

DG.052.01_PLANO DE CONTINGENCIA_COVID19_MAR20  Versão 1: 11 de março 2020 

DG.052.02_PLANO DE CONTINGENCIA_ COVID19_MAIO20      Versão 2: 14 de maio 2020 

DG.052.03_PLANO DE CONTINGENCIA_ COVID19_SET20          Versão 3: 10 de setembro 2020 

DG.052.04_PLANO DE CONTINGENCIA_ COVID19_OUT20          Versão 4: 10 de outubro 2020 

DG.052.05_PLANO DE CONTINGENCIA_ COVID19_SET21          Versão 5: 9 de setembro 2021 

DG.052.06_ PLANO DE CONTINGENCIA_ COVID19_JAN22   Versão 6: 10 de janeiro de 2022 

Tabela 1 - Versões do Plano de Contingência 

As situações não previstas neste Plano de Contingência devem ser avaliadas 

caso a caso. 

O Plano de Contingência é divulgado a toda a comunidade educativa através 

da sua publicação na página web.  

A Direção agradece a toda a comunidade educativa a compreensão sobre a 

necessidade de todos cumprirem com o estipulado neste plano de contingência de 

forma rigorosa e responsável. 
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2. A Doença por Coronavírus - COVID-19 
A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-

2).  

A doença manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, 

nomeadamente, tosse e dificuldade respiratória, bem como febre, podendo também 

originar outros sintomas, entre os quais, dor de garganta, dores musculares 

generalizadas, perda transitória do paladar e do olfato, diarreia, vómitos, dor no 

peito e dor de cabeça, entre outros. A pessoa infetada pode não apresentar sinais ou 

sintomas, designando-se assintómica.  

O sucesso das medidas de Saúde Pública depende da colaboração de todos os 

cidadãos, das instituições e organizações, e da sociedade. 

É sabido que o risco de transmissão aumenta com a exposição a um número 

elevado de pessoas, especialmente em ambientes fechados. 

As infeções causadas por este vírus, normalmente associadas ao sistema 

respiratório, podem ser semelhantes a uma gripe comum ou evoluir para uma 

doença mais grave, como pneumonia.  

As pessoas com sistema imunitário mais fragilizado, pessoas mais velhas, e 

pessoas com doenças crónicas como diabetes, cancro e doenças respiratórias, 

podem sofrer sintomas mais graves.  

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

manifestação ligeira da doença, com menor risco de complicações e hospitalização. 

3. A Transmissão do Coronavírus – COVID-19 
A transmissão de COVID-19 acontece quando existe contacto próximo com 

uma pessoa infetada. O risco de transmissão aumenta quanto maior for o período de 

contacto com uma pessoa infetada.  

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 ou através 

de inalação de aerossóis contendo o vírus. 

O vírus pode sobreviver em superfícies durante horas ou até dias, se estas 

superfícies não forem limpas e desinfetadas regularmente. O tempo que o vírus 

persiste nas superfícies pode variar dependendo das características das mesmas e 
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condições envolventes, como por exemplo, o material da superfície, a temperatura 

ou humidade do ambiente. 

Devido a estas características do vírus e da doença, é essencial cumprir as 

medidas de distanciamento e de higiene pessoal e ambiental, de forma a evitar que 

o vírus entre em contacto com mucosas de uma pessoa saudável, infetando-a. 

As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir pela EPTPP terão 

em conta as vias de transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de 

transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados). 

4. Ações de Prevenção da transmissão do COVID-19 
Não havendo interrupção da transmissão do vírus, ou tratamento específico 

para esta doença, e face às novas variantes é imperativo otimizar a aplicação de 

medidas de prevenção da transmissão, com cumprimento escrupuloso das medidas 

de distanciamento físico entre pessoas, de ventilação dos espaços, do uso adequado 

de máscara certificada e de limpeza e desinfeção de mãos e superfícies. 

 
Existem princípios gerais na prevenção da transmissão de vírus respiratórios:  

• Distanciamento entre pessoas;  

• Utilização de equipamentos de proteção (máscaras); 

• Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos e etiqueta respiratória; 

• Higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação dos espaços; 

• Auto monitorização de sintomas, não se deslocando para a escola caso 

surjam sintomas sugestivos de COVID-19 

4.1. Medidas de distanciamento 

As medidas de distanciamento são das mais efetivas na redução da 

transmissão da COVID-19 e têm como objetivo reduzir o contacto entre pessoas, 

com exceção daquelas que coabitam.  

Tenha em conta as seguintes recomendações: 

+ Manter uma distância de, pelo menos 1 m, sempre que possível 1,5 m a 2 m, das 

outras pessoas;  

+ Seguir os circuitos estabelecidos para cada grupo nas instalações, usando a direita 

para a entrada e a linha da esquerda para a saída e mantendo o distanciamento; 

+ Evitar a proximidade a outros alunos, mantendo a distância de segurança, e 

respeitar a separação e sinalização dos espaços e circuitos; 

+ Evitar o contacto com pessoas que apresentem sintomas sugestivos de COVID-19, 

como febre, tosse, dificuldade respiratória, dores de garganta;   
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+ Dar preferência ao contacto via email ou Teams com os serviços escolares. Se a 

gestão exigir a presença fazer o agendamento via email e/ou contactar através DT;  

+ Em caso de necessidade de cuidados médicos, utilizar serviços telefónicos ou 

eletrónicos para contactar previamente os serviços de saúde, não esquecendo que 

estes têm circuitos separados para COVID-19, e que sempre que se justificar deve 

recorrer presencialmente a estes serviços. 

Seguem-se recomendações de comportamentos a evitar: 

- Partilhar artigos pessoais; 

-  Partilhar material escolar;  

- Frequentar lugares movimentados com aglomerados de pessoas;  

- Promover ou participar em eventos que reúnam muitas pessoas, sobretudo em 

espaços fechados. Sempre que for necessário reunir com outras pessoas, opte pelo 

mínimo possível e em espaço aberto. 

4.2. Equipamentos de Proteção 

O equipamento de proteção individual (EPI) refere-se a qualquer equipamento 

usado como barreira protetora, com o objetivo de proteger as mucosas, pele e roupa 

do contacto com agentes infeciosos, neste caso do vírus. 

Alguns dos equipamentos que podem ser usados para proteção individual são 

máscaras, óculos, viseiras, luvas, bata, entre outros. Estes devem ser utilizados 

conforme a atividade desempenhada e o risco de exposição à COVID-19.  

Devido à evolução da pandemia, foi considerada a utilização alargada de 

outros dispositivos de proteção (por exemplo, máscara de uso social) como medida 

complementar para limitar a transmissão do SARS-CoV-2 na comunidade, contudo 

é importante que estes cumpram critérios e requisitos em termos de conceção, 

desempenho e usabilidade, pelo que deve consultar os rótulos do fabricante. 

4.2.1. Máscara 

A utilização de máscara permite que o utilizador proteja as pessoas que o 

rodeiam e o ambiente. Todavia, a sua utilização só é efetiva se for combinada com 

outras medidas de prevenção, como a lavagem e/ou desinfeção de mãos, a etiqueta 

respiratória e o distanciamento físico.  

No que diz respeito ao uso de máscaras de proteção na comunidade educativa o 

seu uso é obrigatório nas instalações da EPTPP.  

 

O pessoal docente e não docente da EPTPP deve usar máscara cirúrgica. 
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Os/As alunos/as da EPTPP podem usar máscara cirúrgica e/ou máscara social 

certificada pelo CETEVE. 

Por si só, a máscara não garante proteção, podendo fazer esquecer as outras 

medidas de prevenção, como o distanciamento e a higienização das mãos. Por 

exemplo, se a máscara não estiver bem colocada, pode ter a tendência para tocar 

mais vezes na cara. Evite tocar a cara e a máscara! 

O Controlo das entradas monitorizará o uso obrigatório e adequado de 

máscara, a higienização das mãos e do calçado e o distanciamento. 

É da responsabilidade de cada um fazer o uso adequado da máscara e 

recomenda-se trazer uma bolsa para a guardar nos momentos em que se retira (por 

exemplo, alimentação). 

Na utilização da máscara deve ter em conta os seguintes passos: 

1. Higienize as mãos, com água e sabão ou com uma solução à base de álcool, antes 

de colocar a máscara;  

2. Verifique qual o lado a colocar voltado para a cara (por exemplo nas máscaras 

cirúrgicas deve colocar com o lado branco [face interna] virado para a cara, e o lado 

com outra cor [face externa] virado para fora);  

3. Prenda-a à cabeça com os atilhos, dando um laço em cada um, ou com os elásticos, 

sem os cruzar;   

4. Ajuste a banda flexível na cana do nariz, garantindo que a boca, nariz e queixo 

estão cobertos;  

5. Certifique-se que a máscara está bem ajustada à face;  

6. Evite tocar na máscara enquanto a tiver colocada. Se tocar, higienize as mãos;  

7. Não deve retirar a máscara para falar, tossir ou espirrar;  

8. Substitua a máscara por uma nova, se esta estiver húmida, higienizando as mãos 

entre as duas tarefas. Idealmente não deve usar a máscara cirúrgica durante mais 

de 4 horas seguidas; 

 9. Retire a máscara, segurando nos atilhos ou elásticos, a partir da parte de trás (não 

toque na frente da máscara);  

10. Descarte-a de imediato num caixote do lixo;  

11. Higienize as mãos, após retirar a máscara. 
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4.2.2. Viseira 

É um equipamento de proteção contra a projeção de partículas sólidas e 

líquidas, que deve envolver a face. Estes podem complementar a utilização da 

máscara, mas não conferem proteção respiratória. Servem para proteger o 

utilizador das partículas expelidas por outras pessoas em proximidade. A sua 

utilização não exime do uso da máscara. 

4.3. Medidas de higiene pessoal 

As mãos podem ser um fácil veículo para a transmissão da infeção por SARS-

CoV-2, ao entrarem em contacto com superfícies ou objetos contaminados e, de 

seguida, com as mucosas dos olhos, boca e nariz, que permitem a entrada do vírus 

para dentro do organismo. É, por isso, importante adotar certos gestos simples, que 

evitem a transmissão do vírus. 

4.3.1. Higiene das mãos  

•    Regular: lave as mãos frequentemente ao longo do dia e sempre que se justifique 

(ex: ao chegar a casa ou chegar ao trabalho/escola, quando assoar o nariz, espirrar 

ou tossir, ao colocar a máscara); 

 • Cuidada: lave as mãos durante pelo menos 20 segundos, esfregando 

sequencialmente as palmas, dorso, cada um dos dedos e o pulso, secando-as bem no 

final;  

• Sem acessórios: não se esqueça de remover anéis, pulseiras, relógios, ou outros 

objetos, antes da lavagem das mãos. Estes adereços deverão também ser 

higienizados após a sua utilização;  

• Com água e sabão: o vírus é facilmente eliminado com água e sabão, devendo ser 

este o método preferencial. Caso não tenha acesso a água e sabão, desinfete as mãos 

com solução à base de álcool com 70% de concentração (não deve usar, para tal, 

álcool a 96%). 

4.3.2.  Etiqueta Respiratória  

• Tapar: quando tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz, com um lenço de papel 

ou com o braço, evitando a projeção de gotículas (não use a mão); 

 • Descartar: após a utilização do lenço descartável, deite-o imediatamente no lixo; 

 • Lavar: após descartar o lenço, lave de imediato, as mãos. Caso tenha utilizado o 

braço, lave-o, ou à camisola, assim que possível. 

4.4.    Medidas de higiene ambiental 

A limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos espaços são aspetos 

fundamentais das medidas de prevenção tendo em conta a facilidade de transmissão 
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do vírus que pode sobreviver em superfícies durante um considerável período que 

varia consoante as características das mesmas e condições envolventes, como por 

exemplo, o material da superfície, a temperatura ou humidade do ambiente.  

4.4.1. Higienização e desinfeção 

• Tapetes de desinfeção e de secagem – permitem eliminar a possível 

contaminação do calçado, existindo em cada entrada um controlo do seu uso; 

• Disponibilização de solução antisséptica de base alcoólica para a 

higienização das mãos (SABA) nos acessos das instalações e das salas; 

• Desinfeção diária das salas de aula – as salas serão higienizadas diariamente 

pelos/as assistentes educativos. A higienização das mesas de trabalho e 

equipamento utilizados pelo pessoal docente e não docente será da sua 

responsabilidade. Os/As alunos/as serão sensibilizados para colaborar 

ativamente na higienização dos espaços e instrumentos que utilizem; 

• Os espaços que pelas suas características específicas forem partilhadas por 

várias turmas – Sala TIC, Sala Dramática, Salas ING/FRA e Refeitório – serão 

higienizados e desinfetados imediatamente após cada uso; 

A EPTPP reforça as medidas de higienização e desinfeção, através do uso de 

produtos desinfetantes adequados, através do aumento da equipa de assistentes 

educativos e sua formação e coordenação e através do reforço do Plano de 

higienização. 

4.4.2. Ventilação  

As portas e janelas das salas de aula permanecem abertas durante a lecionação 

de forma a evitar contactos e ainda promovendo a ventilação do espaço. 

4.4.3. Reorganização de horários, espaços e circuitos 

A EPTPP num esforço de mitigar os riscos de contágio do COVID-19 e 

transformar a escola num espaço mais seguro, seguindo as orientações da tutela da 

saúde e da educação, reorganizou os horários e os espaços. Numa abordagem 

assegurar a estanqueidade das turmas/grupos, estas são algumas das medidas 

tomadas: 

• Desfasamentos de horários: as turmas vão ter 4 tipo de horários entrando e 

saindo em momentos diferentes de forma a evitar aglomerações e permitindo 

reforçar o seu acompanhamento pelo pessoal da EPTPP: 
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Tabela 2 - Horário semanal (Grupos A e B) 

Existirá uma pausa de 10 minutos em cada período da manhã e da tarde e não 

são coincidentes para todas as turmas. Cada grupo tem um espaço reservado no 

recreio, devendo manter-se cada turma no seu espaço sem aproximar-se dos colegas 

das outras turmas. (manhã: 10:15 H/10:50 H - tarde: 14:00 H/13:30 H) 

• Diferentes acessos e circuitos: Estabelecem-se, no acesso às instalações da 

escola, duas entradas diferentes, tendo sido criados quatro circuitos para melhor 

orientar os atores educativos dos percursos estabelecido. Sempre se circulará no 

sentido da entrada pela parte direita de cada circuito, sinalizado com diferentes 

cores, sendo a parte da esquerda do circuito a direção da saída. 

Entradas: 

As características físicas da escola não permitem estabelecer diferentes 

acessos   desde o exterior pelo que o acesso principal continua a fazer-se pelo 

portão da entrada. A partir desde este ponto, todos os atores da comunidade 

educativa, devem entrar com a máscara colocada devidamente, respeitando 

o distanciamento de segurança (mesmo que para isto tenham que aguardar 

nas proximidades da escola na rua Ribeiro de Sousa). 

Nesta entrada existe um Plano de Circuitos e começa a sinalização no chão 

para que cada um saiba que percurso seguir, mantendo sempre a distância 

de segurança.  

Entrada A – Portão elétrico e porta do pátio desportivo (junto ao WC 

deficientes) que corresponde ao Circuito Verde: Os/as alunos/as das turmas 

ASC19, TAP20, ASC20 e TAP21; 
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Entrada B – Porta principal – Circuitos Negro e Vermelho: Os/as alunos/as 

das turmas TAP19, TAS20 e TAS21, pessoal docente e não docente e 

visitantes; 

Em cada entrada estabelecem-se os Pontos de Controlo para monitorização 

do uso de máscara, desinfeção das mãos, distanciamento de segurança e medição 

de temperatura – não se fazendo o registo da febre, mas apenas se indicando o 

seu valor. No plano seguinte estão sinalizados os acessos e circuitos criados.  

 

Figura 1 - Planta (Circuito Interno) 

• Entrada fora do horário previsto/habitual – Quando se pretenda aceder às 

instalações da escola fora dos horários de entradas estabelecidos, será 

necessário tocar à campainha e indicar ao assistente operacional que deseja 

aceder, dirigindo-se à entrada que lhe corresponde conforme os circuitos 

estabelecidos. Deve higienizar as mãos após o contacto com a campainha, antes 

de entrar nas instalações. 

• Estão afixados cartazes de sinalização e cartazes de sensibilização na adoção 

das medidas preventivas e de funcionamento; 

• Portas de acesso abertas – as portas de acesso às instalações vão permanecer 

abertas durante o período das entradas e saídas; 

• Portas/Janelas abertas nos corredores e salas de aulas – sempre que possível 

mantêm-se as janelas e/ou portas interiores abertas, de modo a promover uma 

melhor circulação do ar e evitar toques desnecessários em superfícies; 

• Utilização de uma sala de aula para cada turma – no início do ano letivo a cada 

turma será atribuída uma sala de aulas e a cada aluno/a será atribuída uma mesa 

e uma cadeira que devem ser utilizadas apenas pelo próprio/a. Apenas nos casos 

das salas de aulas com espaços e equipamentos específicos as turmas terão que 
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os partilhar em momentos diferentes e sempre com um intervalo que garanta a 

higienização adequada desses espaços; 

• Será elaborado um Mapa de ocupação dos espaços por turma que orientará 

os/as alunos/as, diretores/as de Turma, professores/as e assistentes 

educativos; 

• Disposição das mesas e equipamento: garante-se o distanciamento de pelo 

menos 1 metro quadrado entre pessoas. As mesas e cadeiras devem manter-

se na mesma posição para garantir esta medida, não podendo a sua disposição 

ser alterada em nenhum momento; 

• O refeitório está dividido em duas salas independentes e o horário das turmas 

para a pausa de almoço é desfasada. Cada turma ocupa uma sala durante cerca 

de 30 minutos para a refeição e cada aluno/a deve usar sempre a mesma mesa e 

cadeira ao longo do ano. Estes últimos acompanharão cada grupo e higienizará 

o espaço no fim da sua utilização. Nas mesas estão assinalados os lugares a 

ocupar e devem ser respeitados de forma a manter a distância de segurança. 

• Na Sala TIC será atribuído um computador a cada aluno/a para todo o ano letivo 

e este/a deverá ser o único a utilizá-lo – não há possibilidade de trocar os lugares 

ou realizar trabalhos de grupo que impliquem proximidade física;  

• No Laboratório cada aluno/a tem atribuído um lugar na bancada, pelo que não 

é permitida a realização de trabalhos em grupo presenciais nem a troca de 

instrumentos laboratoriais e lugares. 

• As aulas de Expressões Plástica e Musical são lecionadas na sala de aula de 

cada turma e o material/instrumentos não será partilhado pelos/as alunos/as; 

cada aluno/as terá o seu próprio material seguindo as instruções dos docentes. 

• A Sala de Professores/as encontra-se dividida em duas partes: a primeira para 

convívio dos professores/as e pessoal não docente e para estes tomarem as suas 

refeições; a segunda para trabalho individual dos/das diretores/as de turma e 

dos/das professores/as. Após a sua utilização, todas as mesas, cadeiras e teclado 

e rato dos computadores devem ser desinfetados pelo/a respetivo/a 

utilizador/a. 

• Os Sanitários/WC devem ser utilizados maioritariamente no decorrer das aulas, 

evitando aglomerações nas respetivas instalações. Os/as professores/as, em 

articulação com os/as assistentes educativos, só podem autorizar a saída de 

um/uma aluno/a de cada vez.  

• Não está autorizada a permanência das pessoas nos corredores e passagens, 

salvo para se deslocarem e acederem às salas e aos cacifos, sendo que este 

momento de guarda de pertenças deve ser breve mantendo-se a distância de 

segurança em todo momento; 
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• No início do ano são distribuídos cacifos a todos os alunos para que possam 

guardar os seus bens. Esta gestão será coordenada pelo/a Diretor/a de turma e 

Serviços Administrativos. Tendo em conta que as Salas de aulas permanecerão 

abertas de forma contínua, nenhum aluno quando se ausenta da sala de aulas 

deve deixar os seus bens pessoais (carteira, mochila, telemóvel, porta-

moedas…). Pode depositá-los nos cacifos ou levá-los consigo. 

• A campainha de toque de entradas e saídas das aulas deixará de funcionar e 

cada um deve ser responsável no cumprimento dos seus horários. 

• Nas reuniões de início do ano letivo os/as encarregados/as de educação recebem 

um formulário para decidirem sobre a autorização de medição de temperatura 

do seu/sua educando/a nos Pontos de Controlo das entradas e ainda sobre a 

possibilidade da escola, ante um caso provável ou possível, estabelecer 

contacto direto com a linha SNS 24 – este contacto seria realizado uma vez 

avisado o/a EE da situação do/a seu/sua educando/a sobre a sua situação. 

5. Sala de Isolamento 
A área de isolamento está sinalizada e localiza-se junto à portaria.  

O circuito da sala de isolamento é amarelo e está sinalizado, sendo divulgado 

pelas turmas e conhecido pelo pessoal da EPTPP. Os/As encarregados/as de 

educação acedem pela porta principal, seguindo o circuito preto, e desde a portaria 

seguem o circuito amarelo até à sala de isolamento. A saída será pela mesma porta 

principal da entrada. 

Ponto Focal: estabelecem-se três pessoas da Equipa de Segurança da Escola 

para acompanhamento do Caso Suspeito/Provável:  

- A delegada de segurança e secretária de direção:   

Elsa Rocha – 96 301 41 70 

    - A chefe de serviços administrativos  

Paula Viana – 22 2071290 – extensão 23/ 96 301 41 70 

    - Na sua ausência a administrativa  

Ana Trigo –   22 2071290 – extensão 21/ 96 301 41 70 

Na sala de isolamento há disponível um kit com água, bolachas, máscaras 

cirúrgicas, luvas, cópia do Plano de contingência e estão afixados os fluxogramas de 

atuação e a seguinte lista de contactos úteis: 

Unidade de Saúde Pública: Linha SNS 24 - 808 24 24 24 
Autoridade de Saúde Local - ACES Porto Oriental:  

Dra. Eduarda Ferreira – 925 598 596 

e-mail: emoferreira@arsnorte.min-saude.pt 

mailto:emoferreira@arsnorte.min-saude.pt
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Quando esta sala está em uso está vedado o acesso a qualquer outra pessoa, com 

exceção do membro do ponto focal.  

A colocação de uma pessoa na “área de isolamento” tem como principal objetivo 

evitar a propagação da doença transmissível na EPTPP e na Comunidade educativa 

e visa impedir que outros elementos possam ser expostos e infetados. 

 

A Sala de Isolamento possui as condições indicadas pela DGS para este efeito: 

• Ventilação - janelas;  

• Revestimentos lisos e laváveis – azulejo; 

• Telefone;  

• Kit com água e alguns alimentos não perecíveis;  

•  Cadeira; 

• Contentor de resíduos; 

• Cópia do Plano de contingência, informação de contactos e fluxogramas de atuação. 

 

Quando a sala é desocupada pelo/a suspeito/a deve-se proceder à 

higienização e desinfeção da área de isolamento, nos termos da Orientação nº 

14/2020 da DGS. Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser 

acondicionados em dois sacos de plástico, resistentes, com dois nós apertados, 

preferencialmente com um adesivo/atilho e devem ser colocados em contentores de 

resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos). 

6. Gestão de Caso de COVID-19 

6.1. Definição de Caso de COVID-19 

A definição de Caso de COVID-19 deve obedecer a critérios clínicos, 

epidemiológicos, imagiológicos e laboratoriais. 

a. Critérios clínicos: Qualquer pessoa que apresente, pelo menos, um dos 

seguintes critérios: 

i. Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual; 

ii. Febre (temperatura corporal ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível; 

iii. Dispneia / dificuldade respiratória sem outra causa atribuível; 

iv. Anosmia de início súbito; 

v. Disgeusia ou ageusia de início súbito. 

b. Critérios epidemiológicos: Qualquer pessoa que apresente, pelo menos, 

um dos seguintes critérios nos 14 dias antes do início de sintomas:  
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i. Contacto com um caso confirmado de COVID-19; 

ii. Residente ou trabalhador numa instituição onde se encontrem pessoas em 

situações vulneráveis (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Estabelecimento 

prisional, Abrigo, Casa de Acolhimento ou instituição equiparada) e onde existe 

transmissão documentada de COVID-19;  

iii. Exposição laboratorial não protegida a material biológico 

infetado/contendo com SARS-CoV-2 

c. Critérios imagiológicos:  

i. Radiografia do tórax; 

ii. Tomografia computorizada do tórax; 

d. Critérios laboratoriais:  

i. Deteção de ácido nucleico (RNA) de SARS-CoV-2 através de teste molecular 

de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) em pelo menos uma amostra 

respiratória; 

ii. Deteção de antigénio de SARS-CoV-2 através de Testes Rápidos de 

Antigénio (TRAg) em pelo menos uma amostra respiratória, realizados nos termos 

da Norma 019/2020 da DGS. 

6.2. Classificação do Caso de COVID-19 

a. Caso Possível: pessoa que preencha os critérios clínicos.  

b. Caso Provável: pessoa que preencha um dos seguintes critérios:  

i. Critérios clínicos e critérios epidemiológicos; ou    

 ii. Critérios clínicos e critérios imagiológicos. 

          c. Caso Confirmado: pessoa que preencha os critérios laboratoriais. 

Em caso de suspeita de infeção do próprio ou de terceiros, todos os membros 

da comunidade educativa têm o dever de cumprir os procedimentos definidos 

no plano, evitando a interação e o contágio com/a outros. 

Os/As alunos/as, encarregados/as de educação, bem como o pessoal docente e não 

docente com sintomas sugestivos de COVID-19 não devem apresentar-se na escola. 

Devem contactar a linha SNS24 (808 24 24 24) e proceder de acordo com as 

instruções recebidas pelos profissionais de saúde. Assim que possível, devem 

também comunicar à escola, através do seu diretor ou da secretaria. 
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Caso confirmado de coronavírus dentro da escola não deve ocorrer 

tendo em conta que, se há suspeitas de infeção, o sujeito (aluno/a e/ou 

colaborador/a, com ou sem sintomas) vai ser submetido a um teste 

laboratorial, seguindo indicações do SNS, cujo resultado será conhecido antes 

de voltar à escola. Se for positivo, não regressa à escola até finalizar o período 

indicado pelos serviços de saúde. 

 

6.3. Caso confirmado de coronavírus fora da escola 

Seguir os passos, se o caso confirmado for identificado fora da EPTPP:  

 

Figura 2- Confirmação de Caso - Covid-19 

Fluxograma de atuação perante caso confirmado de COVID-19 fora da escola 

1.º) Perante a comunicação à EPTPP, de um caso confirmado de COVID-19 de uma 

pessoa que tenha frequentado o estabelecimento, devem ser imediatamente 

ativados todos os procedimentos constantes no Plano de Contingência e ser 

contactado o ponto focal. 

2.º) A Direção da EPTPP ou o ponto focal contacta a Autoridade de Saúde 

Local/Unidade de Saúde Pública Local, a informar da situação sempre que o caso 

confirmado tenha estado nas instalações nos dias precedentes à testagem que 

reporta a infeção. 

3.º) A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local, 

assegura a investigação epidemiológica: 

• Inquérito epidemiológico;  

• Rastreio de contactos;  
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• Avaliação ambiental. 

4.º) De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local 

informa os contactos de alto e de baixo risco e a EPTPP sobre quais as medidas 

individuais e coletivas a implementar.  

Devem ser feitas as tarefas de limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos 

espaços utilizados pelo caso provável/possível, bem como da área de isolamento 

(Orientação n.º 014/2020 da DGS); 

Também se devem acondicionar os resíduos produzidos pelo caso 

provável/possível 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). 

6.3.1. Medidas a adotar pelo caso confirmado fora da escola 

 

Perante um caso com teste laboratorial (rRT-PCR) positivo para COVID-19, o 

mesmo deve permanecer em isolamento no domicílio:  

a. Se não tem sintomas ou tem sintomas ligeiros ficará em isolamento 7 dias, em 

autocuidado e auto monitorização de sintomas. Ao 7º dia terá alta sem necessidade 

de teste. Caso haja alteração do quadro clínico, deverá ser contactado o SNS 24. 

b. Se tem sintomas moderados ou graves, ficará em isolamento pelo menos 10 dias 

e terá alta sem necessidade de teste. 

Se tiver febre por mais de 48h ou febre superior a 40º; falta de ar/dificuldade 

respiratória; dor no peito; alteração do estado de consciência; aparecimento de 

tosse com expetoração purulenta; vómitos ou diarreia persistente, entre outros 

sintomas, contacte o SNS24 808 24 24 24 ou o 112; 

Após determinação de cura e indicação da Autoridade de Saúde Local, a pessoa 

pode regressar à EPTPP. 

6.4. Caso Provável / Caso Possível 

No caso de se identificar nas instalações da escola um destes casos, devem ser 

tomados os seguintes passos: 
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Fluxograma de atuação perante casos prováveis e/ou possíveis de COVID-19 

em contexto escolar 

1.º) Perante a deteção de um destes casos numa pessoa presente na escola, são 

imediatamente ativados todos os procedimentos constantes no Plano de 

Contingência e é contatado o Ponto Focal pelo adulto que o detetou; 

 2.º) Quando se trate de um menor, é acompanhado por um adulto, para a área de 

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

isolamento. Na área de isolamento consta o fluxo de atuação perante estes casos em 

contexto escolar (imagem desta página) e seguem-se as instruções.  

3.º) Caso se trate de um menor de idade, é contactado de imediato o/a 

encarregado/a de educação, de modo a informá-lo/a sobre o estado de saúde do 

menor. O/A encarregado/a de educação deve dirigir-se à EPTPP, preferencialmente 

em veículo próprio. O ponto focal pode realizar o contacto telefónico se tiver 

autorização prévia do/a encarregado/a de educação.  

4.º) Na área de isolamento, o/a encarregado/a de educação, ou o próprio se for um 

adulto, contata o SNS 24 e segue as indicações que lhe forem dadas. A pessoa afetada 

ao dirigir-se para a sala de isolamento não deve tocar qualquer superfície ou objeto 

nem interagir com terceiros. 

6.4.1. Na sequência da triagem telefónica 

• Se o caso não for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica da SNS 

24, a pessoa segue o procedimento normal da escola, de acordo com o quadro clínico 
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apresentado. Interrompem-se os procedimentos do fluxograma e desativa-se o 

Plano de Contingência. 

Só deve prosseguir o procedimento do ponto 5, se o caso for confirmado, ou 

seja, se o resultado do teste for positivo. “Fluxograma de atuação perante um caso 

suspeito de COVID-19 em contexto escolar”: Contacto com a Autoridade de Saúde 

Local. Neste caso a delegada de saúde é informada e vai determinar se o tipo de 

contatos que tenham existido são considerados de baixo risco ou não. 

No caso em que o/a encarregado/a de educação não contacte o SNS 24 a Autoridade 

de Saúde Local será informada da situação pelo Ponto Focal ou pelo Diretor da 

EPTPP. 

5.º) Caso exista um caso possível ou provável de COVID-19 triado pela SNS 24, é 

contactada de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública 

Local, cujos contactos telefónicos devem constar num documento visível na área de 

isolamento, e estar gravados no telemóvel do ponto focal e do diretor. 

6.º) O SNS 24 ou a Autoridade de Saúde Local: 

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

• Esclarece o caso possível ou provável, se for um adulto, ou o/a 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 nº10/2020 da DGS).   

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 do/da encarregado/a 

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 possível ou provável 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. 

• Procede à avaliação do risco e informa sobre os procedimentos a adotar; 

• Caso considere necessário, pode implementar medidas proativas de prevenção, 

enquanto aguarda confirmação laboratorial. Se o resultado laboratorial 

indicar estar perante um caso confirmado, a Autoridade de Saúde 

territorialmente competente, procederá em conformidade realizando:  
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i. Inquérito epidemiológico (deve ser iniciado, idealmente, nas primeiras 24 horas); 

ii. Rastreio de contactos;  

iii. Avaliação do Risco;  

iv. Comunicação das situações que requerem intervenção comunitária à Equipa de 

Gestão COVID-19 ou à Equipa de Gestão de surtos.  

À Autoridade de Saúde territorialmente competente, de acordo com a avaliação do 

risco, informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o estabelecimento de 

educação e/ou ensino sobre as medidas individuais e coletivas a implementar: 

i. Isolamento profilático no domicílio; 

ii. Vigilância clínica; 

iii. Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados 

pelo caso possível, provável ou confirmado, bem como da área de isolamento 

(Orientação n.º 014/2020 da DGS);  

iv. Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso possível, provável ou 

confirmado em dois sacos de plástico, resistentes, com dois nós apertados, 

preferencialmente com um adesivo/atilho e colocação dos mesmos em contentores 

de resíduos coletivos (nunca em ecopontos);  

v. Sem prejuízo das alíneas anteriores, por determinação da Autoridade de Saúde 

territorialmente competente, pode ser necessário aplicar medidas excecionais para 

contenção de surtos e casos. 

Se o caso não for validado como possível ou provável de Covid-19 pela triagem 

telefónica a pessoa segue o procedimento normal da escola, de acordo com o 

quadro clínico apresentado. Terminam os procedimentos constantes no Plano de 

Contingência para Covid-19 e não se aplica o restante “Fluxograma da atuação 

perante um caso possível ou provável de Covid-19 em contexto escolar”. 

 

6.5. Rastreio de contactos  

O rastreio de é uma medida de saúde pública cujo objetivo é a rápida 

identificação de pessoas que estiveram em contacto com um caso confirmado de 

COVID-19, garantindo a identificação de possíveis casos secundários, com vista à 

interrupção da transmissão da doença.  

Este rastreio compreende três passos (Norma n.º 015/2020 da DGS): 
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Figura 3 - Rastreio de contactos 

6.5.1. Identificação dos contactos 

No atual contexto epidemiológico, para a implementação das medidas de 

saúde pública adequadas e proporcionadas, é privilegiada a identificação dos 

contactos de alto risco de caso confirmado de infeção por SARS-CoV-2 / COVID-195. 

O inquérito epidemiológico e o rastreio de contactos (alunos, pessoal docente 

e não docente; coabitantes e pessoas em outros contextos que possam ser 

relevantes) deve ser iniciado nas 24 a 48 horas seguintes ao conhecimento da 

existência do caso, independentemente da forma como se tomou conhecimento da 

existência do mesmo. 

6.5.2. Classificação dos contactos 

O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é dependente do nível de 

exposição, sendo os contactos classificados em exposição de alto risco e de baixo 

risco. Conforme a atualização da Norma 15/2020 da DGS de 05/01/2022: 

São contactos de alto risco as pessoas que: 

a. Coabitam com o caso confirmado, exceto se apresentarem esquema vacinal 

primário completo com dose de reforço, nos termos da Norma 002/2021 da 

DGS, ou com história de infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19 nos 180 dias 

subsequentes ao fim do isolamento;  

OU  

b. Residam ou trabalhem em Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) e outras 

respostas similares dedicadas a pessoas idosas, comunidades terapêuticas e 

comunidades de inserção social, bem como os centros de acolhimento 

temporário e centros de alojamento de emergência, unidades de cuidados 

continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados (RNCCI).  
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Consideram-se contactos de baixo risco, do caso confirmado, todas as restantes 

situações. 

6.5.3. Implementação de medidas 

Aos contactos são aplicadas, em função do risco de virem a desenvolver infeção 

por SARS-CoV-2 / COVID-19, as seguintes medidas: 

a. Testes laboratoriais; 

b. Autovigilância; 

c. Isolamento profilático; 

d. Informação de medidas de segurança, vigilância e alerta. 

Os coabitantes dos contactos são “equiparados” a contactos de alto risco e, como 

tal, são alvo dos mesmos procedimentos.  

ATENÇÃO: A realização de teste com resultado negativo não invalida a 

necessidade do cumprimento do período de isolamento profilático e 

vigilância ativa.  

À Autoridade de Saúde territorialmente competente determina as medidas 

supramencionadas e informa todos os intervenientes dos procedimentos a adotar. 

Se o resultado do teste molecular for positivo, considera-se como caso confirmado e 

iniciam-se os procedimentos relativos à abordagem de Caso confirmado de 

coronavírus fora da escola, conforme ponto 6.3, pág.16 deste Plano de 

Contingência e das Normas n.º. 004/2020 e n.º 015/2020 da DGS. 

6.5.3.1. Contatos de alto risco 

Isolamento no domicílio: 

i. Se não tem sintomas ou tem sintomas ligeiros ficará em isolamento 7 dias, em 

autocuidado e automonitorização de sintomas.  

ii. Realizará um primeiro teste para SARS-CoV-2, o mais cedo possível e, idealmente, 

até ao 3.º dia após a data da última exposição ao caso confirmado.  

iii. Realizará um segundo teste ao 7.º dia após a data da última exposição ao caso 

confirmado. Se negativo, terá alta.  

iv. Terá uma declaração de isolamento, para justificar a ausência ao trabalho/escola, 

(docentes, não docentes e alunos) 

v. Caso haja alteração do quadro clínico, deverá ser contactado o SNS 24 ou o 112; 
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Em concordância com a Norma n.º 015/2020 da DGS, estas medidas não se aplicam 

aos contactos de alto risco com doença confirmada de COVID-19 há menos de 180 

dias subsequentes ao fim do isolamento e pessoas que apresentem o esquema 

vacinal primário completo com dose de reforço 

6.5.3.2. Contactos de baixo risco  

i. Todos os contactos de baixo risco, não têm indicação de isolamento.  

ii. Nestas circunstâncias ficam em vigilância passiva de sintomas (caso ocorram 

sintomas compatíveis com COVID-19 devem contactar o médico assistente ou a 

Linha SNS24). 

iii. Limitar os contactos com outras pessoas, reduzindo as suas deslocações ao 

indispensável (ex: trabalho, escola, casa), e adotar as medidas preventivas em 

permanência; 

iv. Até ao 3º dia após a data da última exposição ao caso confirmado devem fazer 

teste laboratorial molecular (TAAN) ou teste rápido de antigénio de uso profissional 

(TRAg) para SARS-CoV-2.  

6.5.3.2. Medidas coletivas a adotar pela EPTPP 

 

A Autoridade de Saúde territorialmente competente, em situações de surto, 

pode determinar, em articulação com a Autoridade de Saúde Regional e com o 

conhecimento dos responsáveis pelos estabelecimentos de educação e/ou ensino, 

outras medidas coletivas a aplicar pelo estabelecimento de educação e ensino.  

Deixa de estar previsto, primariamente: 

a. Encerramento de uma ou mais turmas;  

b. Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação e/ou 

ensino;  

c. Encerramento de todo o estabelecimento de educação e/ou ensino  

 

É fundamental garantir o cumprimento de todos os procedimentos como 

estratégia de envolvimento em todo o processo e, sempre que possível, na 

tomada de decisão, através da participação de todos, desde o momento inicial 

de identificação de um caso provável, possível ou confirmado até à resposta a 

um surto. 
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7. Regresso do caso confirmado à EPTPP 

Todas as pessoas que recuperaram de COVID-19, e que cumpriram os 

critérios de fim de isolamento determinados, devem manter o cumprimento das 

medidas de prevenção e controlo de infeção, de acordo com as recomendações da 

Autoridade de Saúde territorialmente competente.  

O fim das medidas de isolamento dos doentes sintomáticos é determinado 

pela Autoridade de Saúde territorialmente competente, no seguimento do 

cumprimento dos seguintes critérios, sem necessidade de realização de teste 

laboratorial para a SARS-CoV-2 e de acordo com a gravidade dos sintomas:  

a. Assintomáticos ou com doença ligeira ou moderada: 7 dias desde o 

início dos sintomas ou teste positivo (assintomático), desde que apresente ausência 

completa da febre (sem recurso a medicação) e melhoria significativa dos sintomas 

durante 3 dias consecutivos;  

b. Doença grave e moderada: 10 dias ou mais, de acordo com a evolução 

clínica, não carecendo de teste para cessar o isolamento.  

 

8. Efeitos que a infeção de elementos da comunidade educativa 

pode causar na EPTPP 
 

A Escola prepara-se para a possibilidade de parte dos seus colaboradores não 

ter possibilidades de vir trabalhar devido a doença, suspensão de transportes 

públicos, encerramento de escolas, entre outras situações possíveis. Avalia, 

portanto, que o impacto de uma possível infeção de diferentes elementos da 

comunidade educativa terá consequências específicas na dinâmica da Escola, a 

saber: 

➢ Docentes: alunos/as sem atividades letivas, atraso no cumprimento dos 

programas e na preparação dos alunos para a avaliação interna e externa, se 

for o caso. 

 Possibilidades de resolução: ensino à distância/ substituições de docentes 

➢ Psicóloga: alunos/as sem acompanhamento de orientação profissional e 

outros. 

 Possibilidades de resolução: acompanhamento à distância / substituição 
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➢ Administrativos: comprometimento do funcionamento da Secretaria e/ou 

Portaria.    

Possibilidades de resolução: alteração horários/substituição /teletrabalho 

➢ Assistentes Educativos: comprometimento do funcionamento normal da 

escola, seja por falta de recursos para a higienização e outros, seja por falta 

de vigilância e controlo das entradas e saídas e ainda por falta de apoio 

aos/às docentes na realização das atividades letivas. 

 Possibilidades de resolução: alteração horários/substituição 

➢ Alunos/as: falta às atividades letivas, atraso nas matérias lecionadas e 

elementos de avaliação. 

            Possibilidades de resolução: ensino à distância/ Planos de Recuperação de 

Módulos e Reposição de Faltas. 

    Porto, 10 de janeiro de 2022 

 

A delegada de segurança 
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10. Anexos 

10.1. Anexo I:  Material de divulgação 
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10.2. Anexo II:  Fluxo de Atuação perante Caso Possível ou Provável de 

Covid19 
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