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1. - ENQUADRAMENTO 

Na atual situação relacionada com o COVID-19, as Autoridades de Saúde Nacionais determinam, a 
todos os serviços ou estabelecimentos, a elaboração de planos de contingência que minimizem o 
risco de contágio e permitam o bom funcionamento das atividades essenciais. 
A Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu um conjunto de informações e orientações, das quais se 
destacam a INFORMAÇÃO 005/2020 de 27/02/2020 e a ORIENTAÇÃO 006/2020 de 26/02/2020, 
que são atualizadas pela DGS de acordo com a evolução da situação.  
Em cumprimento do disposto no Despacho nº 2836-A/2020, de 02/03/2020, este plano de 
contingência define um conjunto de orientações que permite a preparação e adequação da resposta 
da escola, centrando-se nas questões operacionais a acautelar, de forma a proteger a saúde dos 
alunos, dos trabalhadores (docentes e não docentes) e dos visitantes, assegurando a continuidade 
da atividade. 
A aplicação das medidas previstas no plano de contingência não prejudica a aplicação das 
recomendações e informações emitidas e a emitir pela DGS, designadamente: 
• Afixação de cartazes da Direção Geral de Saúde (DGS);  
• Envio de informação por correio eletrónico e/ou outros meios à comunidade educativa;  
• Reforço das medidas de higiene, de acordo com as orientações emanadas pela Serviço Nacional 
de Saúde. 

 

1.1 - O QUE É O COVID-19? 
Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o COVID-19.  
Normalmente, estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser semelhantes a 
uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia. 

1.2 - TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO 
Considera-se que o COVID-19 pode transmitir-se:  
• Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);  
• Pelo contacto direto com secreções infeciosas;  
• Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron).  
A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma 
exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias 
produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou 
pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas e ainda através do contacto das 
mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as 
mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos). 

1.3 - PERÍODO DE INCUBAÇÃO 
O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 dias, segundo as 
últimas informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. Como medida de precaução, a 
vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição a 
caso confirmado.  
As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta (via 
aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados). 

1.4 - PRINCIPAIS SINTOMAS 
Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo:  
• febre  
• tosse  
• falta de ar (dificuldade respiratória)  
• cansaço 
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2. - PLANO DE CONTINGÊNCIA 

2.1 - IDENTIFICAÇÃO DOS EFEITOS QUE A INFEÇÃO DE ALUNOS, TRABALHADORES E 
VISITANTES PODE CAUSAR 
Considerando que a principal atividade é a atividade letiva, é fundamental assegurar um número 
mínimo de trabalhadores docentes e não docentes. Os primeiros garantem o desenvolvimento das 
atividades letivas previstas, os segundos constituem o suporte para que a atividade possa decorrer 
com o mínimo de normalidade. Assim, do ponto de vista interno, é essencial garantir o serviço de 
refeições e de limpeza. É ainda necessário o serviço de transporte dos alunos. 
A presença de um elemento infetado por COVID-19 e o seu contacto nas diversas atividades 
escolares com os restantes elementos da comunidade escolar, potenciam grandemente a 
propagação da doença, pelo que são, desde já definidos procedimentos preventivos. 

2.2 - PREPARAÇÃO PARA FAZER FACE A UM POSSÍVEL CASO DE INFEÇÃO POR COVID-19 

2.2.1 - PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS 

2.2.1.1. REGRESSO DE DESLOCAÇÕES AO ESTRANGEIRO  
Os docentes, alunos e demais acompanhantes que tenham regressado ou que tenham estado em 
contacto próximo e direto com quem tenha regressado de país ou zona de risco para a infeção pelo 
COVID-19, identificados pela DGS, devem, nos 14 dias subsequentes, monitorizar o seu estado de 
saúde, medindo a temperatura corporal duas vezes ao dia, registando os valores e estar atentos a 
tosse ou a dificuldades respiratórias. Devem ainda evitar cumprimentos sociais com contacto físico. 
Quaisquer alterações ao estado de saúde devem ser comunicadas de imediato à linha SNS 24 
(808 24 24 24) que analisará o risco em concreto e dará as devidas 
recomendações/orientações. 

2.2.1.2. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DIÁRIA 
• Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 
segundos;  
• Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de banho e sempre 
que as mãos estejam sujas;  
• Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;  
• Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;  
• Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos;  
• Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções 
respiratórias. 

2.2.1.3. MEDIDIAS DE “ISOLAMENTO” 
A colocação numa área de “isolamento” visa impedir que outros possam ser expostos e infetados.  
Tem como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível na escola e na 
comunidade.  
A área de “isolamento”, que se localiza na sala 0.02, tem como finalidade evitar ou restringir o 
contacto direto com quem apresente os sintomas acima descritos. 
A escolha desta sala prende-se com a sua localização (reservada, junto de instalação sanitária 
equipada com doseador de sabão e toalhetes de papel e de uso exclusivo para quem se encontrar 
em “isolamento”. 
Esta sala está equipada com cadeira e marquesa; contentor de resíduos; solução antisséptica de 
base alcoólica; kit com água e bolachas, toalhetes de papel, máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis 
e termómetro. 
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2.2.2 - PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS 

2.2.2.1. PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 
Lavar as mãos com água e sabão durante pelo menos 20 segundos; se estes não estiverem 
disponíveis utilize um desinfetante para as mãos que tenha pelo menos 70% de álcool, cobrindo 
todas as superfícies das mãos e esfregando-as até ficarem secas; sabão e água devem ser usados 
preferencialmente se as mãos estiverem visivelmente sujas; 
 

 
Estas instruções serão afixadas em todos os WC e junto do lavatório da cantina 

2.2.2.2. PROCEDIMENTOS DE ETIQUETA RESPIRATÓRIA 
Evitar tossir ou espirrar para as mãos; tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço 
fletido ou usar lenço de papel; higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias. 

2.2.2.3. PROCEDIMENTOS DE CONDUTA SOCIAL 
Alterar a frequência e/ou a forma de contacto entre a comunidade escolar educativa - evitar o aperto 
de mão, as reuniões presenciais, os postos de trabalho partilhados. 

2.2.3 - CASO SUSPEITO 
De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente como critérios clínicos infeção 
respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória), associados a critérios epidemiológicos. 

2.2.3.1. PROCEDIMENTOS EM CASO SUSPEITO 
Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais e sintomas 
de COVID-19, informa a direção da escola (preferencialmente por via telefónica). Esse indivíduo 
suspeito dirige-se para a área de “isolamento” definido neste plano de contingência. Já na área de 
“isolamento” contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24). Nas situações necessárias um responsável 
acompanha o indivíduo até à área de “isolamento”. Quem acompanhe o aluno, docente, trabalhador 
não docente ou visitante com sintomas, deve cumprir as precauções básicas de controlo de infeção, 
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quanto à higiene das mãos. O profissional de saúde do SNS 24 questiona o doente (ou 
acompanhante) quanto a sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso 
suspeito de COVID-19. 

2.2.3.2. APÓS AVALIAÇÃO, O SNS 24 INFORMA O SEGUINTE 
Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à situação 
clínica; 
Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao Médico (LAM), 
da DGS, para validação da suspeição. 

2.2.3.3. DESTA VALIDAÇÃO O RESULTADO PODERÁ SER 
1. Caso Suspeito Não Validado: este fica encerrado para COVID-19. O SNS24 define os 

procedimentos habituais e adequados à situação clínica do aluno, docente, trabalhador não 
docente ou visitante. 

2. Caso Suspeito Validado: a DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o 
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e Autoridade de Saúde Regional, 
iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos.  
A Direção informa de imediato o delegado regional de educação da respetiva área de 
circunscrição sobre a existência do caso suspeito validado. 

2.2.4 - PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO SUSPEITO VALIDADO 
A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua vez 
informa a Autoridade de Saúde Local. A Autoridade de Saúde Local informa dos resultados dos 
testes laboratoriais e: 
▪ Se o caso for não confirmado: este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os 
procedimentos habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas as medidas 
do plano de contingência;  
▪ Se o caso for confirmado: a área de “isolamento” deve ficar interditada até à validação da 
descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só 
poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde. 

2.2.5 - NA SITUAÇÃO DE CASO CONFIRMADO 
A Direção do Colégio João de Barros: 
▪ Providencia a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”;  
▪ Reforça a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e 
mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminadas;  
▪ Dá especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o doente confirmado 
(incluindo materiais e equipamentos utilizados por este);  
▪ Armazena os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 ou 70 
mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), é segregado e enviado para o operador 
licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico. 

2.2.6 - PROCEDIMENTOS DE VIGILÂNCIA DE CONTACTOS 
Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas que teve ou 
pode ter tido contacto próximo com um caso confirmado de COVID19. 
O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 
1. “Alto risco de exposição”: 
▪ Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, secção, zona até 2 metros) do caso; 
▪ Quem esteve face-a-face com o caso confirmado ou em espaço fechado com o mesmo; 
▪ Quem partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres), 
toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, 
sangue, gotículas respiratórias. 
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2. “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como:  
▪ Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. em 
movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções respiratórias 
através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou espirro); 
▪ Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas de 
prevenção (ex. utilização adequada de meios de contenção respiratória; etiqueta respiratória; 
higiene das mãos). 
 
Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 
dias desde a data da última exposição a caso confirmado. 

2.3 - RESPONSABILIDADES 

2.3.1 - O Diretor é o responsável máximo em caso de deteção de possíveis casos e determinará a 
urgência de intervenção.  

2.3.2 - A responsável pelos serviços administrativos será imediatamente informada para fazer a ligação 
ao SNS24 e expor a situação. A coordenação da ação fica sob responsabilidade do diretor/direção 
ou do coordenador de Higiene e Segurança. 

2.3.3 - A responsável pelos serviços administrativos dá conhecimento imediato da situação ao 
encarregado de educação através de contacto telefónico. 

2.3.4 - A funcionária da papelaria coordena a aquisição e distribuição por todo o colégio, dos materiais 
de desinfeção e proteção certificados, a saber: gel desinfetantes, luvas e máscaras. 

2.4 - CONTACTOS 

2.4.1 - Os contactos a estabelecer são: 

• SNS24 – 808 24 24 24; 

• Emergência médica - 112 - com indicação de caso suspeito; 

• Contacto telefónico do Colégio João de Barros – 236 948 225; 

• Correio eletrónico do Colégio João de Barros – geral@colegio-j-barros.com. 
 

2.5 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCATIVO – PROCEDIMENTOS ALTERNATIVOS 

Na sequência das informações prestadas pela DGEstE e DGS, o Diretor enviou via correio eletrónico a 
todos os Encarregados de Educação, uma circular informativa, datada de 27 de fevereiro, com 
orientações do Ministério da Educação, mantendo-se diariamente informado sobre a evolução da 
propagação do vírus na região onde se insere o colégio. Neste sentido, o Diretor determina: 

A “suspensão”, por tempo indeterminado, de: 



 

 

 

Colégio João de Barros 
 
 

 
 

 
 
 

Revisão: 03 Data de ativação: 02 / 07 / 2020 Página: 6 / 8 
Rua Comendador Narciso Mota, 3105-251 Meirinhas  -  Pombal     -      Tel.: 236 948 225       –        Correio eletrónico: geral@colegio-j-barros.com 

 

i. Visitas de estudo dentro do território nacional, em todos os ciclos; 

ii. Visitas de estudo ao estrangeiro, de acordo com as determinações da DGS e OMS; 

iii. Visita de escritores palestrantes e outros visitantes para assuntos variados. 

 

3. - REGRESSO AO REGIME PRESENCIAL DOS 11.º E 12.º ANOS DE ESCOLARIDADE DO 
ENSINO SECUNDÁRIO E ENSINO PROFISSIONAL 

 
3.1 - A suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais, determinada pelo Decreto-Lei nº 10 

A /2020, de 13 de março foi uma das medidas excecionais e temporárias tomadas pelo Governo 
Português para fazer face à pandemia. Com a evolução epidemiológica, o Conselho de Ministros 
estabeleceu o regresso, a partir do dia 18 de maio, dos alunos do 11º e 12º anos, às aulas nas 
disciplinas que têm oferta de exame final nacional. Para reforçar a prevenção do contágio nas 
Escolas, foram recomendados, pela Direção-Geral de Saúde um conjunto de procedimentos que o 
Colégio implementará. 

3.2 - Desta forma, e de acordo com as Orientações da DGS e do Ministério da Educação, para além 
do reforço das medidas gerais de prevenção de contágio (utilização de máscara, higienização das 
mãos, etiqueta respiratória, distanciamento físico; arejamento de espaços e limpeza e desinfeção do 
colégio), serão instituídos os seguintes procedimentos específicos: 

a) O acesso ao Colégio só é permitido mediante a utilização correta de uma máscara de proteção, 
que só pode ser removida após a saída do recinto. 

b) Todos os alunos, professores e trabalhadores do Colégio deverão respeitar as regras de 
segurança e de distanciamento físico; 

c) Higienização e desinfeção das mãos com solução antisséptica de base alcoólica; 

d) Os horários dos alunos serão organizados de forma a evitar, na medida do possível, o contacto 
com outros grupos, devendo os alunos respeitar as indicações de professores e funcionários sobre 
a forma como deverão circular dentro do Colégio, e a que zonas e salas poderão aceder; 

e) O circuito de acesso às salas de aula e circulação pelo Colégio por parte de alunos, professores e 
pessoal não docente deverá respeitar o seguinte esquema: 

 

f) A saída dos alunos do Colégio, só é permitida após o período de aulas, independentemente da 
autorização constante do seu cartão, e far-se-á pelo mesmo circuito de entrada. 
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g) A disposição salas de aula estará reorganizada, de forma a garantir a maximização da distância 
entre alunos e professores e evitar que os alunos fiquem virados de frente uns para os outros. Os 
alunos de cada turma serão distribuídos por salas fixas e ocuparão secretárias individuais, de uso 
exclusivo. 

h) Perante a identificação de um caso suspeito no Colégio, realizar-se-ão os procedimentos 
específicos enumerados no número 2.2.3.1 do presente Plano e serão fornecidos à Autoridade de 
Saúde Local os dados (nome, data de nascimento, contacto telefónico) das pessoas que integram 
o respetivo grupo (alunos, pessoal docente e não docente) do caso suspeito, de forma a facilitar a 
aplicação de medidas de saúde pública aos contactos de alto risco. 

i) Os Encarregados de Educação deverão informar o Diretor de Turma ou a Direção do Colégio, 
sempre que o seu educando, ou alguém com quem o mesmo tenha estado em contacto recente, 
apresente sintomas sugestivos de COVID-19. 

 

4. - REALIZAÇÃO DE PROVAS DE EXAMES E DE PROVAS DE APTIDÃO PROFISSIONAL 

 
4.1 - As salas onde serão realizadas as provas e exames, a sala de secretariado (2.08), a sala de 

coadjuvantes (2.09), a sala de professores suplentes (sala de professores) são higienizadas 
diariamente e serão mantidas devidamente arejadas. 

4.2 - Cada uma dessas salas possui um dispensador de solução antissética de base alcoólica, 
máscaras e luvas para utilização em situações de necessidade. 

4.3 - Para além das medidas de cumprimento obrigatório referidas no ponto 3., referente ao regresso 
ao regime presencial, os alunos deverão cumprir também as seguintes medidas: 

a) O acesso ao Colégio só é permitido mediante a utilização correta de uma máscara de proteção, 
que só pode ser removida após a saída do recinto. 

b) O circuito de acesso dos alunos às salas onde irão decorrer as provas deve ser efetuado de acordo 
com o esquema representado na imagem seguinte. 

 

c) Os alunos devem aguardar junto das portas, que permitem o acesso ao interior do colégio, 
ocupando os lugares marcados no chão de modo a respeitar as regras de distanciamento. Um 
funcionário fará chamada para cada um dos alunos entre de forma faseada para o interior do 
edifício em direção às salas onde decorrerão as provas. 

d) Os alunos devem aguardar pela chamada efetuada pelo vigilante nos lugares marcados no chão, 
junto da sala, de modo a respeitar as regras de distanciamento. 

e) O aluno à entrada e à saída da sala deve obrigatoriamente desinfetar as mãos solução antisséptica 
de base alcoólica disponível. 
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4.4 - Regras a cumprir pelos professores e entidades externas: 

a) A entrada e saída dos professores e de entidades externas é efetuada pela portaria do colégio, 
respeitando obrigatoriamente as regras de circulação no recinto e de distanciamento físico. 

b) O acesso ao Colégio só é permitido mediante a utilização correta de uma máscara de proteção, 
que só pode ser removida após a saída do recinto. 

c) O acesso às salas de realização de provas e exames, sala de secretariado (2.08), sala de 
coadjuvantes (2.09) e sala de professores suplentes (sala de professores) é feito pelas escadas 
de acesso ao primeiro piso, junto da biblioteca. 

d) Todos os professores convocados para o serviço de exames devem dirigir-se em primeiro lugar à 
sala de secretariado. 

e) Os professores que receberem os sacos com os enunciados das provas devem colocá-los numa 
caixa e seguidamente, num espaço definido para o efeito, farão a limpeza e a transferência dos 
referidos sacos para uma nova caixa. 

f) As entidades externas, após a entrada no recinto, devem dirigir-se aos serviços administrativos. 

 
4.5 - Regras para a receção dos sacos de com os enunciados das provas, entregues pelas forças de 

segurança: 

a) Um elemento do secretariado, credenciado para o efeito recebe os sacos da autoridade, e depois 
de verificar a identificação dos sacos e a quantidade, irá colocá-los num cesto desinfetado;  

b) No local definido, em ambiente higienizado e desinfetado, após a receção dos sacos, o elemento 
do secretariado irá proceder à desinfeção dos mesmos, transferindo-os depois para outro cesto 
desinfetado;  

  

Este plano de contingência é suscetível de atualizações para responder às situações que possam surgir. 

  

 

 

 

Entrada em vigor a 02 de julho de 2020 

                  

O Diretor, 

 

Valter Joaquim de Jesus Branco 


