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PLANO DE CONTINGÊNCIA – COVID-19
I. Enquadramento
O plano de contingência da COVID-19 do Agrupamento de Escolas de Vila Verde foi
reformulado/atualizado para o ano letivo 2020/2021, tendo em conta as orientações específicas
para os estabelecimentos de ensino emanadas pela Direção Geral de Saúde (DGS), em
articulação com Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEST) e a Direção-Geral da
Educação (DGE), conforme as Orientação n.º 06/2020 (26-02-2020), a Norma n.º 14/2020 (2103-2020), as Orientações para o ano letivo 2020/2021 (03-07-2020), bem como o Referencial
Escolas – Controlo da Transmissão de Covid-19 em Contexto Escolar.
A comunicação sistemática, rápida e eficaz entre os vários elos envolvidos neste processo,
facilita a divulgação de medidas de prevenção e controlo da transmissão da COVID-19, no que
respeita à gestão de eventuais casos, contactos e surtos em contexto escolar. Este plano
poderá ser atualizado a qualquer momento, tendo em conta a evolução do quadro
epidemiológico.
Explicitação do que é a COVID-19
A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV- 2).
Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser semelhantes
a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia.
Principais sintomas
Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo:
 Febre (temperatura corporal ≥ 38°C);
 Tosse persistente;
 Falta de ar (dificuldade respiratória).
Tempo de Incubação
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.
Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14
dias desde a data da última exposição a um caso confirmado.
Transmissão da Infeção
Considera-se que este vírus pode transmitir-se principalmente através de:
 Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias (partículas superiores a 4 micra),
produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar
na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas.
 Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com
SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.
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As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta
(via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados).

II. Plano de Contingência
1. Estruturas de comando e controlo
Equipa Operativa
 Direção Executiva
 Coordenadores de Estabelecimento
 Coordenadora da Educação para a Saúde
 Coordenadoras dos Diretores de Turma
 Coordenadora Operacional
 Encarregados de Educação
Responsáveis pela informação e divulgação do plano
 Direção Executiva
Responsáveis pela operacionalização do plano
 Equipa da Direção Executiva
 Equipa operativa
 Pessoal docente e não docente
Responsáveis pela higienização de espaços e equipamentos
 Coordenadora Operacional
Responsáveis pelas salas de isolamento
 Coordenadora da Educação para a Saúde
 Coordenadores de Estabelecimento
Responsáveis pela avaliação do plano
 Direção Executiva
Responsáveis pela monitorização do plano
 Equipa Operativa
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2. Lista de contactos
Contactos das entidade de saúde:


SNS 24: 808 24 24 24

 Autoridade de Saúde Local
- Dr. José Manuel Araújo (Delegado de Saúde Pública): 925 498 353
- Dra. Helena Nascimento: 966 498 266
- Dr. Fernando Jacob: 925 498 873
- Geral: 253 310 863 ou gerescabreira@arsnorte.min-saude.pt

Os contactos das entidades de saúde estarão afixados na área de isolamento e
gravados no telemóvel do diretor e do ponto focal.
Contactos do ponto focal/Diretor dos Estabelecimentos de Educação/Ensino do
Agrupamento.
Estabelecimento de
Educação/Ensino

Níveis de
Educação e
Ensino

Horário de
Funcionamento

Contacto

Ponto Focal

Substituto

Diretor
António
Rodrigues
932094223

Armando
Abreu
932094224
Cristina
Costa
932094226

Escola Básica de Vila
Verde, Vila Verde - Sede

2.º e 3.º CEB

08h00 - 19h00

253310080

JI de Sabariz, Vila Verde

EPE

08h00 - 18h00

969294224

Escola Básica de
Soutelo, Vila Verde

EPE e 1.º CEB

07h30 - 18h30

253323980

JI de Atães, Vila Verde

EPE

09h00 - 17h30

253348437

Escola Básica de Lanhas,
Vila Verde

1.º CEB

09h00 - 17h30

253321277

Escola Básica de Gême,
Vila Verde

EPE e 1.º CEB

07h30 - 19h00

253319593

JI de Gême

EPE

07h30 - 19h00

96924224
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Rodrigues
Fernanda
Gabriela
Lurdes
Macedo
Luísa Pereira

António
Menezes
Júlia
Pimenta
Paulo
Pimenta

Maria da
Conceição
Fernandes

João Capa

Isabel
Rodrigues

Virgínia
Bernardes
Sousa
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Escola Básica de
Esqueiros, Vila Verde
EPE e 1.º CEB

253312536

Cristina
Pereira

253312536

Adelaide
Matos

07h30 - 19h00

JI de Esqueiros

EB de Sande, Vila Verde

EPE e 1.º CEB

07h30 - 18h30

934895658

Isabel
Monteiro

Escola Básica de Aboim
da Nóbrega, Vila Verde

EPE e 1.º CEB

07h45 - 18h30

253342318

Fernanda
Fernandes

Escola Básica de Atães,
Vila Verde

1.º CEB

09h00 - 19h00

253342322

Maria Fátima
Cação
Maria de
Fátima Rebelo

Carla
Gonçalves
Maria
Conceição
Salgado
Eduarda
Amorim
Rosa Carmo
Pimenta
Fernandes
Ilda Neto
Maria
Conceição
Rodrigues
Esmeralda
Veloso

Escola Básica de
Barbudo, Vila Verde

EPE e 1.º CEB

07h30 - 19h00

253323183

Escola Básica de Turiz,
Vila Verde

EPE e 1.º CEB

07h30 - 18h30

253311498

Escola Básica n.º 2 de
Vila Verde, Vila Verde

EPE e 1.º CEB

07h30 - 19h30

253311411

EPE e 1.º CEB

09h00 - 17h30

253368003

EPE, 1.º, 2.º e
3.º CEB

07h30 - 18h45

253310370

Henrique
Matos

Anabela
Silva

EPE, 1.º CEB

07h30 - 18h45

253310374

Cecília Araújo

Susana
Vivas

JI da Loureira, Vila Verde

EPE

07h45 - 19h30

253311803

JI de Pico de Regalados,
Vila Verde

EPE

07h30 - 18h30

919465574

JI de Lanhas, Vila Verde

EPE

07h45 - 18h30

253322300

JI de Gondiães, Vila
Verde

EPE

08h00 - 18h00

253323154

Escola Básica de Oriz São Miguel, Vila Verde
Escola Básica
Monsenhor Elísio
Araújo, Vila Verde
CE - Escola Básica
Monsenhor Elísio
Araújo, Vila Verde

Maria Isabel
Fernandes
Joaquim
Cerqueira
937902087
Cecília
Rodrigues

Helena
Andrade
Maria do Céu
Peixoto
Ama Maria
Devesa
Maria de
Fátima Dias

Maria José
Soares
Paula Mota

Ana Maria
Pereira
Isabel Dias
Teresa
Mota Barros
Paula
Batista
Oliveira

NOTA: Será feita a atualização dos contactos de emergência dos alunos e respetivos
encarregados de educação.
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3. Procedimentos preventivos
3.1. Informação e capacitação
Este plano de contingência será divulgado por toda a comunidade educativa através de vários meios,
tais como:
 Reuniões informativas com os vários agentes do processo educativo, com recurso às plataformas
de comunicação à distância;
 Utilização de diversos canais de comunicação à distância (portal da escola, e-mail, entre outros);
 Afixação de cartazes (em locais de grande visibilidade) com as orientações da DGS;
 Organização de sessões de esclarecimento (online) dirigidas à comunidade educativa,
nomeadamente aos Assistentes Operacionais.
 Organização de atividades, no âmbito do Projeto de Educação para a Saúde em articulação com as
áreas disciplinares, de forma a envolver os alunos ao nível da prevenção e controlo da transmissão da
COVID-19.

3.2. Medidas de prevenção diária
3.2.1. Medidas gerais
 Assegurar a disponibilidade de:
- Estruturas para a lavagem e a desinfeção das mãos;
- Toalhetes de papel para secagem das mãos;
- Contentores próprios para a colocação de lixo e restantes resíduos;
 Assegurar a limpeza das superfícies de utilização comum várias vezes ao dia, de acordo
com as recomendações existentes;
 Definir e identificar circuitos e procedimentos no interior da escola que promovam o
distanciamento físico;
 Informar/sensibilizar a comunidade educativa, por via digital ou em contexto de sala de
aula (recorrendo à exploração de vídeos, por exemplo), relativamente às normas de conduta
para a prevenção e o controlo da transmissão da COVID-19: medidas gerais de controlo da
infeção, correta higienização das mãos, etiqueta respiratória e utilização da máscara, entre
outros.
 Garantir o cumprimento da utilização de máscaras para acesso e permanência na escola,
pelo pessoal docente e não docente, pelos alunos a partir do 2.º ciclo do ensino básico e ainda
encarregados de educação, fornecedores e outros elementos externos;

3.2.2. Recomendações para crianças e encarregados de educação
 Evitar contato próximo com pessoas doentes;
 Reforçar junto de crianças e jovens, a importância da higienização das mãos e ensinar a
sua correta lavagem:
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- Lavar antes e depois das refeições, após o uso da casa de banho, depois de
brincar e quando chegam a casa;
- Lavar durante pelo menos 20 segundos;
- Remover quaisquer artefactos, como anéis e pulseiras, antes da lavagem das mãos;
- Se não tiver água e sabão disponível, pode usar solução à base de álcool, com pelo
menos 60% álcool;
Informar as crianças da necessidade de “esconder” o espirro, colocando o braço com o

cotovelo fletido ou um lenço de papel na frente da boca e nariz sempre que espirram ou
tossem;
 Evitar tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos;
 Evitar partilhar comida, objetos ou outros bens pessoais (brinquedos, material escolar,
copos, talheres, telemóveis…);
 Limpar e desinfetar com frequência em casa as superfícies e objetos de maior utilização
pelas crianças/jovens (material escolar, telemóveis…);
 Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;
 Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;
 Evitar cumprimentos sociais com contacto físico.

Importante: Sempre que apresentar sintomas de infeção respiratória (tosse, febre ou
dificuldade respiratória), deve:
 Ficar em casa;
 Ligar para SNS 24 – 808 24 24 24 e seguir as recomendações;
 Se o SNS 24, validar o caso como suspeito de COVID - 19, o Diretor do Agrupamento deve
ser informado desta situação.

3.3. Medidas de higiene do ambiente escolar
(ver Plano de Higienização dos Espaços – Anexo I)

3.4. Medidas específicas para a disciplina de Educação Física
A prática da atividade física é reconhecida como fator muito relevante na promoção da saúde
e do bem-estar durante a atual pandemia, por fortalecer o sistema imunológico, reduzindo o
risco e a extensão da infeção, diminuir o risco de sofrer complicações associadas e prevenir e
tratar a ansiedade e a depressão.
Os aspetos a considerar para a construção do Plano de Contingência, são os seguintes:
- Que as aulas de 50 minutos sejam dedicadas à correção de posturas, alongamentos,
equilíbrio, respiração e outras modalidades de baixa intensidade, aptidão física;
- Nas aulas de 100 minutos serão abordados os conteúdos possíveis das atividades físicas
sem partilha de material entre os alunos;
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- Todo o material utilizado individualmente é higienizado pelo próprio utilizador no final da
tarefa;
- Sempre que as condições meteorológicas o permitam, as aulas serão preferencialmente
lecionadas nos espaços exteriores;
- Deverão ser definidos circuitos de entrada e saída do pavilhão, evitando o cruzamento de
alunos;
- No acesso ao recinto desportivo deve-se garantir que todos utilizem a máscara e, à entrada
para o espaço de aula, os alunos deverão proceder à desinfeção das mãos antes da realização
das atividades desportivas;
- À saída, deve ser acautelada a higienização das mãos com a supervisão de um funcionário
ou professor;
- Os balneários serão, a cada bloco de 100 minutos, utilizados preferencialmente por duas
turmas, sendo que cada turma só poderá ocupar o seu vestiário (vestiário 1 ou vestiário 2);
- O acesso ao balneário no início e final da aula será realizado em tempos diferentes, isto é,
entra a turma definida como “primeira” com autorização do professor ou funcionário e a
entrada da “segunda” turma só se fará quando o espaço estiver desocupado, evitando-se o
cruzamento de alunos de diferentes turmas;
- No final da aula, a “primeira” turma sai antes para tratar da sua higiene pessoal. A
“segunda” turma entrará depois da “primeira” turma sair e haver a higienização do espaço;
- Para além dos cuidados de limpeza e desinfeção, os espaços devem ser ventilados, por
forma a permitir a renovação do ar interior, idealmente, através de ventilação natural pela
abertura de portas e janelas, ou utilização de extrator de ar;
- A limpeza deve ser regular, quer quanto ao espaço, quer quanto ao material desportivo
utilizado (bolas, arcos…).

3.4.

Medidas de funcionamento da Biblioteca Escolar

Horário


1.º ciclo - 9h00 às 16h00 (poderá ser alterado conforme a dinâmica de cada
estabelecimento). A biblioteca será higienizada por uma assistente operacional,
após cada utilização.



2.º e 3.º ciclos - 8h30 às 16h30. A biblioteca escolar só abre com a presença de uma
assistente operacional que assegure as medidas de higienização definidas.
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Atendimento


É assegurado pela assistente operacional, elemento da equipa BE ou professor
bibliotecário.



Em caso de trabalho não presencial, haverá um horário fixo de atendimento
síncrono, exclusivo para docentes de 1 hora semanal por videoconferência.



Em caso de trabalho não presencial um horário fixo de atendimento síncrono,
exclusivo para alunos e encarregados de educação.



Atendimento geral 24/7, utilizando o correio eletrónico: biblioteca@agvv.edu.pt.

Regras de entrada


O aluno, professor ou outro utilizador deve aguardar a sua vez para entrar na
biblioteca, de acordo com a permissão do elemento ao serviço da receção.



O utilizador deve desinfetar as mãos à entrada da biblioteca.



O utilizador deve usar máscara de proteção, exceto alunos do 1.º ciclo.



O utilizador deve manter as regras de distanciamento físico recomendado pela DGS.



O utilizador deve manter os sacos/mochilas consigo sem utilizar os cacifos.



Nas bibliotecas do 2.º e 3.º ciclos, o número máximo de utilizadores é 15, sendo
todos da mesma turma.



Nas bibliotecas do 1.º ciclo, o número máximo de utilizadores é o correspondente a
uma turma.

Oferta da Biblioteca Escolar


Espaço para estudo e trabalho individual, devendo cada utilizador sentar-se numa
das mesas disponíveis (uma cadeira por mesa), respeitando-se assim as normas de
distanciamento físico recomendadas.



Requisição presencial de documentos.



Requisição de documentos para a sala de aula.



Requisição domiciliária de documentos.



As requisições podem ser feitas antecipadamente através do correio eletrónico
biblioteca@agvv.edu.pt, indicando no assunto: requisição de documentos.
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As requisições são feitas em pequenos grupos de cada turma, em data e hora
articulada entre o professor bibliotecário e o titular de turma, mediante uma pré
selecção facultada pelo professor da BE.



Uso individual dos computadores.



Acesso ao catálogo digital da biblioteca escolar.



Os documentos requisitados serão colocados numa mesa disponibilizada para o
efeito, junto à receção da biblioteca escolar.



A devolução dos documentos requisitados presencialmente, para a sala de aula ou
para o domicílio deve ser colocada em caixas disponíveis para o efeito.



A renovação de requisição domiciliária deve ser feita através do correio eletrónico
biblioteca@agvv.edu.pt, indicando no assunto: renovação de requisição de
documentos.

Restrições
O espaço da biblioteca está condicionado a:


Utilização dos sofás.



Livre acesso às estantes.



Empréstimo de auscultadores.



Empréstimo de material corrente (lápis, esferográfica, borracha, etc.)



Preenchimento de qualquer género de formulários pelos utilizadores.

Medidas de Proteção


No espaço das bibliotecas aplicam-se as regras de limpeza e de proteção pessoal
vigentes na escola.



O circuito de movimentação dentro da biblioteca estará́ devidamente assinalado a
fim de evitar o contacto próximo entre utilizadores.



Os monitores, teclados e ratos dos computadores e os tablets serão envoltos em
película aderente transparente para facilitar a sua higienização.



As mesas, cadeiras, computadores e tablets da biblioteca serão higienizados depois
de cada utilização.



Utilizadores e pessoal ao serviço da biblioteca deverão usar máscara de proteção.



A porta será mantida aberta.
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Os documentos devolvidos pelos utilizadores serão colocados em quarentena, em
local apropriado e assinalado, organizado por dias da semana.

3.6. Medidas para os alunos com Necessidades de Saúde Especiais
Os alunos que frequentam o Centro de Apoio à Aprendizagem, com medidas adicionais,
devem desenvolver as atividades neste espaço.
Relativamente aos alunos considerados doentes de risco, de acordo com as orientações da
autoridade de saúde, e que se encontrem impossibilitados de assistir às atividades letivas e
formativas presenciais em contexto de grupo ou turma, serão aplicadas as medidas previstas no
Despacho n.º 8553-A/2020. Compete aos pais e encarregados de educação, requerer junto do
agrupamento de escolas a mobilização das medidas, juntamente com a declaração médica que
ateste a condição de saúde do aluno que justifique a sua especial proteção.

3.7. Medidas a aplicar pela escola em caso de isolamento profiláctico
No caso dos alunos ou docentes carecerem de isolamento profilático, serão implementadas as
medidas de Ensino à Distância (E@D).

4. Área de “isolamento”
Em cada escola/estabelecimento de ensino do agrupamento foi criada uma área de
“isolamento” (sala, gabinete, secção ou zona) devidamente identificada, com circuito(s)
marcado(s) até à mesma, e que será comunicada a toda a comunidade educativa. A colocação
de um elemento da comunidade educativa numa área de isolamento visa impedir que outros
possam ser expostos e infetados. O mesmo espaço não deve ser partilhado por mais do que
um caso suspeito.
Na área de “isolamento” deverá existir:
- Equipamento de fácil limpeza (sem tapetes, alcatifas e cortinados);
- Telefone/telemóvel
- Cadeira;
- Contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico);
- Solução antissética de base alcoólica - SABA (disponível no interior e à entrada desta área);
- Toalhetes de papel;
- Luvas descartáveis;
- Termómetro;
- Água e bolachas.
Nota: Na área de isolamento constará o fluxo de atuação perante um caso suspeito de
COVID-19 em contexto escolar.
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5. Atuação da Escola perante um caso suspeito de covid-19
 Perante a deteção de um membro da comunidade educativa com critérios que se
enquadram na definição de suspeito de COVID-19 (temperatura corporal ≥ 38 °C, tosse
persistente e dificuldade respiratória) quando presente na escola, são imediatamente ativados
todos os procedimentos constantes no Plano de Contingência e é contactado o Ponto
Focal/Diretor do Agrupamento.
 Se o caso suspeito for um aluno, este será encaminhado para a área de isolamento pelo
Assistente Operacional de apoio às salas de aula, mantendo a distância de segurança
conveniente (superior a 1 metro). O Assistente Operacional informa o ponto focal/diretor que
contactará imediatamente o encarregado de educação, de modo a informá-lo sobre o estado de
saúde do seu educando. O encarregado de educação deve dirigir-se ao estabelecimento de
ensino, preferencialmente em veículo próprio. Já na área de isolamento, o encarregado de
educação contacta o SNS 24. O diretor ou o ponto focal de cada escola pode realizar o contacto
telefónico se tiver autorização prévia do encarregado de educação. O acesso à área de
isolamento fica interditado a outras pessoas não envolvidas neste processo.
Nota: Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24, a Autoridade de Saúde Local
deve ser informada da situação pelo diretor ou ponto focal do estabelecimento de ensino.
 Se o caso suspeito for um adulto, este dirige-se sozinho para a área de isolamento, onde
contacta o SNS 24 e segue as indicações que lhe forem dadas.
Após avaliação, o SNS 24 dará informações:
 Se o caso não for considerado suspeito (suspeito não validado), este fica encerrado
para COVID-19. O SNS 24 define os procedimentos habituais e adequados à situação. A direção
da escola deve ser informada da não validação.
 Se o caso for considerado suspeito (suspeito validado), este será encaminhado para as
seguintes vias: Autocuidado (isolamento em casa); Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID19; Avaliação Clínica em Serviço de Urgência.
Nesta situação deve ser providenciada a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de
“isolamento”; reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente
manuseadas e mais utilizadas pelo caso suspeito, com maior probabilidade de estarem
contaminadas. Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois sacos de
plástico resistentes, ou num saco com espessura de 50 ou 70 mícron, 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).
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, deve ser utilizada uma viatura de transporte individual
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(táxi/ambulância), não devendo recorrer-se a transporte público coletivo.
A Autoridade de Saúde Local faz a avaliação da situação risco dos contactos e decide, se
necessário, as medidas a adotar enquanto aguarda pelos resultados laboratoriais. O Diretor
informa os restantes membros da comunidade da existência de caso suspeito, a aguardar
resultados de testes laboratoriais.

6. Plano geral de comunicação em caso de suspeito de COVID – 19

Professor ou outro
Assistente operacional

Sala de Isolamento
Assistente operacional
Diretor ou Ponto Focal
Caso o Enc. Ed. não
responda ou se der
autorização, pode
ligar para o SN 24.
Deve reportar esta
situação à
Autoridade de
Saúde Local.

Encarregado de Educação

SNS 24: 808 24 24 24

Caso suspeito de COVID -19 validado
Diretor informa

Autoridade de Saúde Local
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7. Atuação da Escola perante um caso confirmado de COVID-19
Perante um caso confirmado de COVID-19 (mediante os resultados laboratoriais), a
Autoridade de Saúde Local informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o
estabelecimento de educação sobre as medidas individuais ou coletivas a implementar, tais
como o isolamento profilático, a vigilância passiva ou ativa. Cabe à Autoridade de Saúde Local
assegurar a investigação epidemiológica, o rastreio de contactos e a avaliação ambiental. De
acordo com a avaliação de risco efetuada, informa os contactos de alto e de baixo risco e o
estabelecimento de educação, sobre quais as medidas individuais e coletivas a implementar.

8. Atuação da Escola perante um caso confirmado de COVID-19 fora do
estabelecimento
Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação ou ensino,
devem ser seguidos os seguintes passos:
1. Comunicação ao estabelecimento de educação ou ensino, de um caso confirmado de
COVID-19 de uma pessoa que tenha frequentado o estabelecimento, sendo imediatamente
ativados todos os procedimentos constantes no Plano de Contingência e ser contactado o
diretor.
2. A Direção do estabelecimento de educação contacta de imediato a Autoridade de Saúde
Local, a informar da situação.
3.

A Autoridade de Saúde Local, assegura a investigação epidemiológica.

4. De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local informa os
contactos de alto e de baixo risco e o estabelecimento de ensino, sobre quais as medidas
individuais e coletivas a implementar.

9. Rastreio de contactos
O rastreio de contactos deve ser iniciado prontamente após a confirmação de um caso de
COVID-19, incluindo os contactos na escola (alunos, pessoal docente, pessoal não docente), os
coabitantes e contactos de outros contextos que possam ser relevantes, com vista à interrupção
da transmissão da doença.
Os contactos classificados como tendo exposição de “alto risco” ficam sujeitos aos
procedimentos de: Isolamento profilático no domicílio ou noutro local definido pela Autoridade
de Saúde, até ao final do período de vigilância ativa. Teste laboratorial para deteção de SARSCoV-2; Vigilância ativa durante 14 dias, desde a data da última exposição.
Os contactos de baixo risco ficam sujeitos aos procedimentos de vigilância passiva, com
monitorização de sintomatologia (medindo a temperatura corporal duas vezes ao dia,
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registando os valores e estar atentos a tosse ou a dificuldades respiratórias) pelos encarregados
de educação, se menores, ou pelo próprio, durante 14 dias desde a data da última exposição.
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Anexo I
PLANO DE HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS
O Plano de Higienização relativo às Escolas Básicas 2.º e 3.º Ciclos do Agrupamento de
Escolas de Vila Verde tem por referência a Informação da Direção-Geral dos Estabelecimentos
Escolares, a Orientação n.º 014/2020 da DGS, bem como as diretrizes para a reorganização
do funcionamento de cada estabelecimento de educação pré-escolar e a colaboração do Centro
de Saúde de Vila Verde no que concerne aos cuidados a ter no contexto da pandemia COVID-19.
Para aumentar a capacitação do pessoal não docente responsável pela limpeza e desinfeção
dos edifícios e pela gestão de resíduos, será realizada uma formação com a colaboração dos
Enfermeiros da Equipa de Saúde Escolar, no âmbito da higienização, correto uso de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), lavagem correta das mãos (anexo II) e materiais de
limpeza e desinfeção (anexo III). Relativamente, aos materiais de limpeza, deverão ser dados a
conhecer os produtos a utilizar (detergentes e desinfetantes), as precauções a ter com o seu
manuseamento, diluição e aplicação em condições de segurança, como se proteger durante a
realização do seu trabalho e como garantir uma boa ventilação dos espaços durante a limpeza e
desinfeção.
Do Plano de Higienização é dado conhecimento aos assistentes operacionais envolvidos bem
como a todos os Diretores de Turma que informarão os encarregados de educação. Será
também afixado nos locais de estilo, nas páginas da Internet do Agrupamento de Escolas e
enviado, via email, a todos os alunos e profissionais em serviço
I. O que deve ser limpo/desinfetado (zonas, superfícies, estruturas);
II. Como deve ser limpo/desinfetado (equipamento e instruções do procedimento);
III. Com que produtos deve ser limpo/desinfetado (detergente/desinfetante utilizado) e
técnicas;
IV. Quando deve ser limpo/desinfetado (periodicidade de higienização);
V. Quem deve limpar/desinfetar (responsável pela execução da operação).
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I.

O que deve ser limpo/desinfetado (zonas, superfícies, estruturas)

A limpeza e desinfeção de superfícies, conforme a Orientação 014/2020 da DGS, é uma
prática recomendada para a prevenção de transmissão da COVID-19 em ambientes
comunitários.
O vírus SARS-CoV-2 pode sobreviver em diferentes superfícies, durante horas (cobre e
papelão) a alguns dias (plástico e aço inoxidável).
Todas as superfícies podem ser fonte de contaminação, mas o risco deste contágio varia
consoante a frequência de manipulação, de toque ou de utilização.
As superfícies com maior risco de contaminação são as de toque frequente, ou seja, as
superfícies manipuladas ou tocadas, por muitas pessoas, e com muita frequência ao longo do
dia. São exemplos destas superfícies: maçanetas de portas, interruptores de luz, telefones,
tablets, teclados e ratos de computadores, principalmente quando usados por várias pessoas,
torneiras de lavatórios, manípulos de autoclismos, mesas, bancadas, cadeiras, corrimãos,
controlos remotos, entre outros.
No espaço escolar existem áreas que, devido à sua utilização por um maior número de
pessoas, muitas vezes, por períodos de tempo mais prolongados, podem ser mais facilmente
contaminadas e representar um eventual maior risco para a transmissão do vírus. Assim,
algumas áreas devem ser alvo de medidas adicionais de cuidados de limpeza e desinfeção,
sempre que estejam em utilização, nomeadamente:





Áreas de isolamento de casos suspeitos de COVID-19 na escola;
Instalações sanitárias;
Salas de aulas;
Biblioteca.

Para além dos cuidados de limpeza e desinfeção, os espaços devem ser ventilados, de acordo
com as suas características, por forma a permitir a renovação do ar interior, idealmente, através
de ventilação natural pela abertura de portas e janelas.
II. Como deve ser limpo/desinfetado (equipamento e instruções do procedimento)
Quando se vai desinfetar uma área, as principais preocupações a ter em conta são:
1. Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
Deve ser usado equipamento que proteja o profissional, quer dos produtos utilizados, quer
de eventual contaminação existente na área onde irá operar, e que evite, ainda, que este traga
agentes contaminadores do exterior para a área da desinfeção. Sobre EPI, consultar anexo II.
a) Entrada na “área suja”:
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 O profissional deve entrar nos locais a limpar já totalmente equipado com o EPI
envergado e com o material de limpeza, levando também consigo sacos prontos para a recolha
dos resíduos;
 Ao entrar na “área suja”, deve abrir janelas e arejar a área, sempre que possível.
b) Operação dentro da “área suja”:
 Começar a limpar de alto para baixo e das zonas mais distantes da porta de entrada para
a porta de entrada/saída;
 Ter um cuidado especial na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores;
maçanetas das portas; torneiras; corrimãos; mesas; cadeiras; teclados de computadores;
telefones e outros) e áreas mais frequentadas;
 À medida que se vai limpando, depositar os materiais descartáveis em sacos apropriados
(de cor diferente dos habituais, ou devidamente identificados), tendo o cuidado de não
contaminar o exterior do saco.
c) Saída da “área suja”:
 No final da limpeza, esperar para ter o espaço totalmente arejado e só depois fechar as
janelas;
 Limpar os frascos e produtos de limpeza antes de sair;
 Limpar as luvas e calçado por fora sem os retirar;
 Colocar o saco sujo dentro de outro limpo e fechar o saco;
 Sair da área e fechar a porta, sempre que possível;
 Terminadas as limpezas, colocar os EPI reutilizáveis, em embalagem própria
hermeticamente fechada, para os transportar até à zona de desinfeção/lavagem do material e
os EPI descartáveis nos sacos de resíduos.
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d) Resíduos:
 Os sacos de resíduos devem ser colocados no contentor (“caixote do lixo”) dos resíduos
indiferenciados. Estes resíduos não devem, em caso algum, ser colocados no contentor de
recolha seletiva, nem depositados no ecoponto;
 Nunca deixar os sacos de resíduos em espaços públicos, ou zonas onde possam ser
mexidos.

III. Com que produtos deve ser limpo/desinfetado (detergente/desinfetante utilizado) e
técnicas
A limpeza e desinfeção de espaços escolares interiores utiliza os seguintes produtos e
técnicas:
a) Agentes de desinfeção:
Solução de hipoclorito de sódio pronta a usar (já diluída) com a concentração de 0,05%. Se
tiver de diluir o hipoclorito de sódio ou outro produto com igual poder desinfetante e álcool a
70ᵒ (para superfícies que não suportam o hipoclorito de sódio), siga as indicações do anexo IV.
b) Método de aplicação:
A limpeza deve ser húmida com:
i. Balde e esfregona para o chão;
ii. Panos de limpeza descartáveis ou panos reutilizáveis (laváveis) de microfibras;
Deixar as superfícies humedecidas, até que sequem, ao ar, para que o desinfetante possa
atuar eficazmente.
c) Ordem de limpeza dos espaços fechados (Salas de atividade entre outros):
A limpeza deve começar de alto para baixo, das zonas mais limpas para as mais sujas, e das
mais distantes da porta de entrada para a porta de entrada/saída. O chão deverá ser a último a
ser limpo.
Ter especial cuidado na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores; maçanetas das
portas; torneiras; corrimãos; mesas; bancadas; cadeiras; teclados de computadores; telefones e
outros) e áreas mais frequentadas.
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d) Procedimento gerais
 Lavar primeiro as superfícies com água e detergente e, em seguida, espalhar
uniformemente a solução de hipoclorito de sódio nas superfícies;
 Deixar atuar o desinfetante nas superfícies durante, pelo menos, 10 minutos, sempre
que possível;
 Enxaguar as superfícies só com água;
 Deixar secar ao ar, sempre que possível.
e) Procedimentos específicos
• Superfícies e equipamentos que devem ser alvo de especial atenção: maçanetas de
portas; interruptores de luz; telefones; botões de elevadores (se existirem); torneiras; manípulos
de autoclismos; corrimãos; materiais de computadores, tais como teclados, ecrãs e rato;
equipamentos eletrónicos ou outros existentes que sejam de manuseamento frequente;
• Chão (último a limpar): deve ser lavado com água e detergente comum, seguido da
desinfeção com solução de hipoclorito de sódio pronta a usar, ou solução diluída em água fria
no momento da utilização, conforme anexo IV e instruções do fabricante;
• Instalações sanitárias: devem ser lavadas, preferencialmente, com produto que
contenha na composição detergente e desinfetante (2 em 1) porque é de mais fácil e rápida
aplicação e desinfeção. O balde e a esfregona utilizados nas casas de banho não devem ser
usados noutros espaços. Deve-se utilizar panos diferentes para os lavatórios e as áreas à volta
destes e para o exterior das sanitas.
A limpeza das casas de banho deve seguir a seguinte sequência:
1. Iniciar a limpeza pelos lavatórios (primeiro as torneiras e só depois o lavatório) e
superfícies à volta destes;
2. De seguida, passar para a limpeza dos sanitários:
2.1. Parte interior:
 Aplicar o produto detergente com base desinfetante, deixando atuar durante, pelo
menos, 5 minutos;
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 Esfregar bem por dentro com o piaçaba;
 Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este também fique
limpo;
 Volte a puxar a água.
2.2. Parte exterior:
 Espalhar o detergente/desinfetante na parte superior da sanita e sobre a tampa;
 Esfregar com o pano: primeiro a tampa e só depois a parte exterior da sanita (parte
superior e os lados);
 Passar o pano só com água;
 Deixar secar ao ar;
 Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo no final.
No final da limpeza, deve voltar a passar um pano humedecido em desinfetante em todas as
torneiras.
3. O chão deve ser lavado como descrito anteriormente.
IV. Quando deve ser limpo/desinfetado (periodicidade de higienização);
A desinfeção dos espaços e superfícies deve ser efetuada, no mínimo, com frequência diária.
As frequências de referência são:
a) Casas de banho – pelo menos duas vez de manhã, duas de tarde e uma após as atividades
letivas;
b) Zonas e objetos de uso comum – corrimãos, maçanetas das portas, interruptores, zonas
de contacto frequente – pelo menos uma vez de manhã, uma na hora de almoço e outra após as
atividades letivas;
c) Salas de aula – uma na hora de almoço e outra após as atividades letivas e sempre que
necessário;
d) Exterior – após utilização.
e) Refeitório – após utilização do espaço e sempre que necessário;
V. Quem deve limpar/desinfetar (responsável pela execução da operação).
a) A operação de limpeza de desinfeção está afeta a uma equipa de assistentes operacionais
cuja responsável é D. Cristina Carneiro.
b) Em cada estabelecimento a coordenadora operacional deve elaborar um esquema de
higienização semanal de todos os espaços e afixar em local visível.
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ANEXO II
Equipamentos de proteção individual (EPI) para efetuar limpeza:
- Bata ou avental impermeável;
- Máscara;
- Protetor ocular;
- Luvas resistentes aos desinfetantes;
- Utilizar um calçado próprio só para as limpezas.
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ANEXO III
Técnica de Higienização das mãos com solução antisséptica de base alcoólica (SABA) ou água
e sabão
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ANEXO IV
Materiais de limpeza
Devem existir materiais de limpeza distintos (de uso exclusivo), de acordo com o nível de
risco das áreas a limpar
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ANEXO V
Preparação da solução à base do hipoclorito de sódio (diluição de 1/100)

Notas:
1 - Preferir sempre a solução de hipoclorito de sódio adquirida no mercado, já pronta a usar,
sem ter de fazer diluições.
2 - Diluição: deitar primeiro no balde a quantidade de água que se pretende e adicionar, de
seguida, a quantidade do desinfetante, para evitar acidentes por salpicos. Seguir sempre as
instruções do fabricante inscritas nos rótulos dos produtos para as diluições.
3 - Segurança no uso de desinfetantes e seu acondicionamento: rotular bem os frascos dos
desinfetantes; não colocar desinfetantes em garrafas de água; manter os desinfetantes em local
inacessível a crianças.
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