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Enquadramento  
 

Na atual situação relacionada com a COVID-19 as Autoridades de Saúde Nacionais determinam que 

todos os serviços ou estabelecimentos, procedam a uma atualização dos seus planos de contingência, 

de forma a permitir o funcionamento das suas atividades. 

Nesse sentido, o Colégio Verde Água - Ensino Básico e Academias (CVA), no cumprimento das 

orientações da DGS, apresenta o seu Plano de Contingência para este momento do ano letivo 

2021/2022, com as últimas alterações constantes da Orientação n.º 003/2022, de 15 de março de 

2022, atualizada a 28 de abril de 2022, e após as indicações da Autoridade de Saúde Local de dia 

09/05/2022. 

 

Este documento pretende informar e orientar a comunidade escolar do Colégio Verde Água - Ensino 

Básico e Academias para a situação que estamos a viver, definindo um conjunto de orientações por 

forma a proteger a saúde dos alunos, docentes, monitores e outros colaboradores e respetivas 

famílias.  
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A COVID – 19 
 

1. O que é a COVID-19 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). Os coronavírus 

são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte a COVID-19. Normalmente estas 

infeções são associadas ao sistema respiratório, podendo ser semelhantes a uma gripe comum ou 

evoluir para uma doença mais grave, como a pneumonia. 

 

2. Principais sintomas 

A doença manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, tosse 

e dificuldade respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os quais, odinofagia (dor 

de garganta), dores musculares generalizadas, perda transitória do paladar ou do olfato, diarreia, dor 

no peito e dor de cabeça, entre outros.  

A pessoa infetada pode não apresentar sinais ou sintomas (assintomática). 

 

3. Formas de transmissão 

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. 

 

4. Tempo de incubação e formas de manifestação 

Atualmente, estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido desde a exposição 

ao vírus até ao aparecimento de sintomas) seja entre 2 e 14 dias. A transmissão de SARS-CoV-2 pode 

ocorrer em casos sintomáticos, desde 48 horas antes da data de início de sintomas de COVID-19, até 

ao dia em que é estabelecido o fim do isolamento do caso confirmado, nos termos da Norma n.º 

004/2020 da DGS. Em casos assintomáticos, desde 48 horas antes da data da colheita da amostra 
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biológica para o teste laboratorial para SARS-CoV-2 até ao dia em que é estabelecido o fim do 

isolamento do caso confirmado, nos termos da Norma n.º 004/2020 da DGS. 

 

Como medida preventiva a vigilância ativa dos contactos diretos deve decorrer desde a última data 

de exposição a caso confirmado (ou durante o prazo determinado pela autoridade e serviços de 

saúde para casos de vacinação completa). Além disso, de acordo com a Orientação Técnica n.º 

11/2021 da DGS, mantém-se a obrigatoriedade do uso de máscara facial nos contactos com casos 

confirmados de COVID-19 durante 14 dias após a data da última exposição. 

 

Os alunos, bem como os colaboradores do Colégio, com sinais ou sintomas sugestivos de COVID- 19 

devem autoisolar-se e ligar para o Centro de Contacto SNS 24 (808242424), ou, de forma 

complementar, contactar o médico de família ou a respetiva Unidade de Saúde Familiar ou outra 

entidade a que habitualmente recorra, de acordo com a atualização da Norma n.º 003/2022 da DGS.  
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Plano de Contingência para a COVID –19 
 

 

1. Procedimentos preventivos 

 

Para o regular funcionamento o CVA adota as seguintes medidas preventivas: 

• Higienização e desinfeção das instalações do Colégio; 

• Atualização do Plano de Higiene do Colégio de acordo com as diversas orientações da Norma 

n.º 014/2020 da DGS, e com a supervisão da técnica responsável pelo HACCP do Colégio; 

• Atualização do Plano de Contingência do Colégio de acordo com as Orientações em vigor da 

Direção-Geral da Saúde – Orientação n.º 003/2022 de 15/03/2022, com a atualização de dia 

28/04/2022.  A atualização será regular tendo como referência documentos que venham a ser 

disponibilizados pelas entidades/autoridades competentes;  

• Divulgação das atualizações regulares do Plano de Contingência na página web do Colégio 

Verde Água – Ensino Básico e Academias, enviando comunicado aos Encarregados de Educação 

informando da atualização do plano; 

• Formação dos colaboradores não docentes sobre o Plano de Higiene e normas da orientação 

n.º 014/2020 e da Norma n.º 015/2020 de 24 de julho de 2020 com alteração de dia 1 de 

outubro de 2021 e novo Plano de Contingência do Colégio; 

• Distribuição de solução assética alcoólica por locais chave, devidamente indicados para um 

uso que abranja toda a comunidade escolar, com a informação sobre a correta forma do seu 

uso; 

• Continuidade dos pontos e rotinas de lavagem de mãos por parte dos alunos; 

• Manutenção da área de isolamento; 

• Informação de toda a equipa de todos os procedimentos a tomar perante um caso possível 

ou provável de Covid-19; 

• Automonitorização de sintomas, não se deslocando para o Colégio pessoas com sintomas 

sugestivos de COVID-19; 

• Reforço da solicitação aos Pais e Encarregados de Educação que nos informem sobre 

quaisquer ligações epidemiológicas existentes no círculo de contactos do aluno; 

• Manutenção do fecho dos bebedouros do recreio; 
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• Reforço da renovação de ar natural nas diversas salas do Colégio; 

• Distribuição de kit (máscara e luvas) nas salas para procedimento em caso possível até ao 

encaminhamento para o isolamento; 

• Colocação de máscara nos casos possíveis de Covid-19; 

• Solicitação de colocação de máscara a contactos com casos confirmados de Covid-19 

durante 14 dias após a data da última exposição; 

• Gestão de aglomerados de pessoas; 

• Comunicação de risco atualizada à comunidade educativa relativamente às regras de 

funcionamento, acesso, prioridade, atendimento, higiene e segurança aplicáveis; 

• Fim da obrigatoriedade da manutenção de grupos turma (bolha), sendo que esta é uma 

medida avaliada sistematicamente no que diz respeito ao controlo da transmissão de vírus 

em contexto escolar podendo ser aplicada novamente apenas em caso de necessidade 

(existência de casos confirmados de COVID-19 numa turma) até alteração dessa situação.  

 

1.1. Medidas de prevenção que devem ser adotadas por toda a comunidade 

escolar 

1. Autoisolamento perante sinais ou sintomas sugestivos de Covid-19: 

• Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual; 

• Febre (temperatura corporal igual ou superior a 38,0°C) sem outra causa atribuível; 

• Dispneia/dificuldade respiratória sem outra causa atribuível; 

• Anosmia (perda completa do olfato), ageusia (falta completa de paladar) ou disgeusia 

(distorção persistente do paladar), de início súbito. 

2. Manter o distanciamento físico recomendado entre pessoas, nomeadamente, 

implementando: 

• o respeito pelas regras gerais de segurança e de distanciamento físico entre o pessoal 

docente e não docente e os alunos; 

3. Lavagem ou desinfeção das mãos; 

4. Cumprimento da etiqueta respiratória; 

5. Limpeza e desinfeção adequada das superfícies e espaços; 

6. Arejamento e ventilação dos espaços interiores; 
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7. Utilização de máscara nos contactos com casos confirmados de Covid-19 durante 14 dias 

após a data da última exposição. 

2. Área de Isolamento 

 

Será mantida a área de isolamento por forma a manter um espaço isolado em caso de necessidade. 

Esta sala está num espaço onde a circulação de alunos e funcionários está minimizada. Este é um 

espaço que não é utilizado no normal funcionamento do Colégio, por essa razão a sua utilização não 

interfere com o funcionamento diário das nossas atividades. 

O espaço está devidamente identificado com uma placa na porta indicando “Área de Isolamento”. 

 

 

3. Responsabilidades e estrutura de comando  

 

3.1. Ponto focal do plano de contingência 

A equipa do ponto focal será assegurada pela Diretora Dr.ª Laura Dias, em substituição desta a 

Subdiretora Dr.ª Maria Inês Sousa, em substituição desta a Adjunta da Direção Dr.ª Angélique Silva, 

em substituição desta a Coordenadora Administrativa Filipa Vieira. Todos os colaboradores do CVA 

deverão reportar qualquer situação à sua Coordenação. 

 

3.2. Colaboradores 

No caso de algum docente, monitor ou outro colaborador apresentar sintomas suspeitos e ter ligação 

epidemiológica com casos possíveis, prováveis ou confirmados de Covid-19, deverá avisar a sua 

chefia direta;  

Utilização de máscara nos contactos com casos confirmados de Covid-19 durante 14 dias após a data 

da última exposição. 

 

3.3. Alunos 

Caso algum aluno apresente, dentro das instalações do Colégio, sintomas suspeitos ou tiver ligação 

epidemiológica com casos prováveis ou possíveis ou confirmados de COVID-19 deverá informar de 
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imediato o monitor ou auxiliar que o estiver a acompanhar no momento, para que este confirme com 

a família a informação epidemiológica. 

Caso um aluno ou familiar apresente sintomas suspeitos ou ligação epidemiológica 

correspondente com casos prováveis ou possíveis ou confirmados de COVID-19 e não se 

encontre no Colégio deverá informar o mesmo via telefone ou plataforma.  

• Utilização de máscara nos contactos com casos confirmados de Covid-19 durante 14 dias 

após a data da última exposição.  

 

 

4. Equipamentos e produtos 

 

O Colégio disponibiliza dispensadores com solução antissética de base alcoólica nos seguintes 

pontos:  

• Salas de aula; 

• Hall de entrada (para utilização de pessoas exteriores ao Colégio; 

• Área de recursos humanos – para utilização dos funcionários, docentes e não docentes; 

• Refeitório - para utilização por parte dos alunos e dos colaboradores do Colégio; 

• Enfermaria – para utilização por parte de quem assiste os alunos; 

• Cozinha – para a equipa que prepara a alimentação do Colégio. 

 

Estão também disponíveis soluções alcoólicas para as funcionárias da receção, para utilização após 

contato com elementos externos ao Colégio. 

 

 

5. Medidas de comunicação interna e externa 

 

O Plano de Contingência estará disponível para consulta na página web do Colégio Verde Água – 

Ensino Básico e Academias. Com a divulgação do presente Plano de Contingência a toda a 

comunidade escolar pretendemos que todos conheçam os procedimentos para utilização das 

instalações do Colégio e as normas a cumprir em situação de casos possíveis ou prováveis e de casos 
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confirmados de COVID-19. Será atualizado sempre que necessário sendo a comunidade educativa 

informada dessa atualização. 

 

Manteremos, com as famílias, um contato informativo e promotor de literacia em saúde, via 

comunicado escolar, sempre que se mostrar necessário alargar as medidas de proteção ou informar 

de alguma alteração da situação atual, bem como tranquilizar e esclarecer perante situações de 

incerteza. 

 

 

6. Procedimentos a adotar nas rotinas diárias 

 

6.1.  Entrada no edifício  

 

Colaboradores 

• Os colaboradores entram no edifício, pela porta de entrada lateral; 

• Na sala de pessoal (docente e não docente) devem, para além dos seus procedimentos 

habituais de preparação para o seu trabalho, desinfetar as mãos. 

 

Alunos 

• A entrega dos alunos é feita na porta principal do CVA; 

• Os alunos são entregues um a um;  

• Todos os pais e alunos que estão a aguardar a sua vez de entrar devem manter 

distanciamento entre si; 

• Quaisquer recados, que necessitem de ser transmitidos ao Colégio, poderão ser dados 

presencialmente na receção, com preferência para o envio escrito dos mesmos, via 

plataforma eCommunity dirigidos à pessoa relacionada; 

• No seu cabide os alunos devem ter duas mudas de roupa que, para o caso de se sujarem, 

deverão ir no próprio dia para casa. 

 

Outros  
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• Deve ser minimizada a entrada de outras pessoas no edifício, para além de colaboradores 

e alunos; 

• Os fornecedores que necessitarem de entrar no edifício devem fazê-lo pelo portão de 

entrada de fornecedores, evitando o contacto com os alunos; 

• Tendo em conta a abertura atual das medidas, face à evolução pandémica, os contactos 

efetuados com os Pais e Encarregados de Educação podem ser feitos via telefone ou por 

escrito na Plataforma eCommunity, por videoconferência no Microsoft Teams ou 

presencialmente, conforme conveniência das partes; 

• Sempre que os Pais e Encarregados de Educação estejam autorizados a entrar no Colégio 

devem desinfetar as mãos à entrada. 

 

6.2. Rotinas diárias 

• As salas e os espaços utilizados no Colégio serão higienizados diariamente de acordo com 

o Plano de Higienização definido; 

• A lavagem de mãos será efetuada antes e depois das refeições e sempre que os alunos 

regressem do exterior; 

• Durante as atividades, a sala mantém as janelas e portas abertas; 

• Nas idas ao refeitório os alunos devem cumprir o distanciamento social. 

 

6.3. Procedimentos no Refeitório 

• Os lanches da manhã serão preferencialmente servidos ao ar livre ou na sala de 

atividades; 

• Os lanches da tarde serão preferencialmente servidos no refeitório; 

• O almoço será servido no refeitório com medidas de distanciamento social no uso das 

mesas, reduzindo a lotação do refeitório; 

• Os alunos devem lavar as mãos à entrada e saída do refeitório; 

• Os alunos sentar-se-ão pelos mesmos grupos que foram destinados durante as 

atividades; 

• Entre trocas de turno, as mesas, cadeiras, balcão de self e área de lavagem das mãos são 

desinfetadas; 
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• Na linha de self está marcada uma linha no chão para que os alunos não se aproximem 

do balcão. Sendo apenas a equipa da cozinha a manusear os equipamentos e alimentos. 

 

6.4. Procedimentos nas atividades físicas 

• Privilegiar os espaços exteriores para as atividades físicas; 

• Promover a lavagem e/ou desinfeção das mãos dos alunos, professores, assistentes 

operacionais, ou outros à entrada e à saída das instalações desportivas ou de outros locais 

onde decorra a prática de atividades físicas, com recurso a água e sabão ou, em alternativa, 

desinfetar as mãos com solução à base de álcool; 

• Desinfetar materiais com recurso a uma solução que assegura a inativação do vírus 

durante, pelo menos, 10 dias; 

• Nos casos em que as atividades decorram em espaços fechados, deve ser assegurada nos 

intervalos e, sempre que possível, uma boa ventilação natural, através da abertura de portas 

ou janelas; 

• Os materiais e equipamentos utilizados devem ser submetidos a limpeza e desinfeção. 

 

6.5. Saída dos alunos  

• Na saída dos alunos, as pessoas autorizadas para levar os alunos devem anunciar-se pelo 

intercomunicador; 

• Todos devem aguardar pelos alunos mantendo no espaço exterior à porta do edifício, o 

distanciamento de segurança; 

• O aluno deve aguardar ser recolhido pelo adulto autorizado; 

• Só pode sair um aluno de cada vez; 

• Os restantes alunos aguardam no hall mantendo distanciamento de segurança; 

• Todo este procedimento é auxiliado por uma funcionária do Colégio. 

 

 

7. Procedimentos recomendados 

Permanência no Colégio do tempo estritamente necessário. 
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8. Gestão de casos 

 

8.1. Procedimentos perante um caso possível ou provável de Covid-19 

Perante a identificação de um caso possível ou provável, de acordo com as definições constantes na 

Norma n.º 020/2020 da DGS, devem ser tomados os seguintes passos no âmbito das Normas n.º 004 

e 015/2020 da DGS:  

a) Contactar o ponto focal designado previamente pela Direção do Colégio; 

b) Encaminhar o caso, acompanhado por um adulto, para a área de isolamento, através de 

circuitos próprios e com a utilização de máscara; 

c) Contactar, o Encarregado de Educação, de modo a informá-lo do estado de saúde do seu 

educando, que deverá posteriormente contactar o SNS24. 

 

8.2. Procedimentos perante um caso confirmado de Covid-19 dentro do 

estabelecimento de educação. 

Os Encarregados de Educação de alunos com um caso positivo na turma, deverão, caso entendam, 

contactar a linha SNS24 para orientações. Deixam de ser emitidas pela Unidade de Saúde Pública 

credenciais para testes de rastreio de infeção por COVID-19, conforme orientação dada às escolas 

pela Autoridade de Saúde local de dia 09/05/2022. 

 

8.3. Procedimentos 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. Perante a comunicação ao estabelecimento de educação ou ensino, de um caso confirmado de 

COVID-19 de uma pessoa que tenha frequentado o estabelecimento, deve ser contactado o 

ponto focal designado previamente pela Direção do estabelecimento de educação ou ensino, a 

fim de calcular o risco associado à escola e informar os Encarregados de Educação que deverão 

contactar o SNS24 a dar conta do possível contacto. 
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2. Perante um caso confirmado de infeção por SARSCOV-2/ COVID-19 devem identificar-se, no 

decurso do inquérito realizado pelo Centro de Contacto SNS 24 ou outra entidade, os contactos 

de alto risco, apesar de cessada a indicação para isolamento profilático dos contactos de alto 

risco. 

 

 

9. Regresso do caso confirmado ao estabelecimento de educação e/ou 

ensino 

 

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 saúde pública, de acordo com as 

orientações do Serviço Nacional de Saúde.  

 

No regresso à escola a equipa educativa estará atenta a possíveis alterações emocionais e sociais das 

crianças e dos jovens, como consequência do impacto dos períodos de confinamento, agindo 

conforme a necessidade manifestada ou relatada por alguma das crianças e jovens, assim como das 

suas famílias. 

 

Igreja Nova, 10 de maio de 2022 

A Direção do CVA 
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10. Anexos 

 

Anexo I – Correta Utilização da máscara facial 

Anexo II – Etiqueta Respiratória 

Anexo III – Arejamento e ventilação dos espaços 

Anexo IV – Técnica de Higiene das Mãos 

Anexo V – Limpeza e/ou desinfeção dos equipamentos 

Anexo VI – Distanciamento Físico 

Anexo VII - Autoisolamento 
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