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Plano de Contingência  

Covid-19. Coronavírus   

1. Introdução  

Os coronavírus são um grupo de vírus de genoma de RNA simples de sentido positivo (serve 
diretamente para a síntese proteica), conhecidos desde meados dos anos 1960. 

A maioria das pessoas infeta-se com os coronavírus comuns ao longo da vida. Eles são uma 
causa comum de infeções respiratórias brandas a moderadas de curta duração. 

Entre os coronavírus encontra-se também o vírus causador da forma de pneumonia atípica 
grave conhecida por SARS, o MersCov, e o novo coronavirus. 

O Colégio Alfa-Beta elaborou um plano de contingência que vai permitir-lhe enfrentar, de modo 

adequado, as possíveis consequências de uma pandemia de Covid-19., em estreita articulação 

com o pessoal docente e não docente, as famílias, os serviços de saúde e outras estruturas 

pertinentes da comunidade educativa.   

Sabendo que as escolas assumem um papel determinante na prevenção de uma pandemia, 

pela possibilidade de contágio e rápida propagação da doença entre os seus alunos e 

profissionais e que o conhecimento das manifestações da doença e das suas formas de 

transmissão constitui a melhor forma de adotar medidas adequadas à sua prevenção, a 

elaboração deste plano de contingência assume particular importância.  

 O objetivo do Plano de Contingência é manter a atividade da Escola face aos possíveis efeitos 

de uma pandemia, nomeadamente o absentismo de professores e alunos, auxiliares de ação 

educativa e outros funcionários e membros da comunidade educativa, bem como as respetivas 

repercussões nas atividades escolares, no ambiente familiar e social de toda a comunidade 

educativa envolvente. Consiste também num conjunto de medidas e ações a desenvolver 

oportunamente, de modo articulado, em cada fase de possível pandemia.  

 A elaboração de um Plano de Contingência é da responsabilidade de cada Instituição Escolar e 

inicia-se com a análise das possíveis consequências no seu funcionamento, em particular nas 

áreas críticas de atividade, perante diferentes cenários de absentismo e disfunção social.  

 

 As medidas necessárias, a sua calendarização, bem como as responsabilidades de cada 

indivíduo no nosso Colégio, devem ser ajustadas aos diferentes cenários de evolução de 

pandemia, a fim de assegurar que cada um saiba o que deve fazer em situação de crise e o que 

esperar das ações desenvolvidas por si e pelos restantes membros da comunidade educativa.  
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2. Recomendações 
 
 
Encarregados de Educação 

 Evitar cumprimentos com contacto físico entre os pais e o pessoal da Instituição; 
 Incentivar/ Ensinar as crianças a lavar as mãos antes e depois das refeições e quando 

chegam a casa; 
 Ensinar as crianças a esconder o espirro, pondo o braço na frente quando espirrarem ou 

tossirem; 
 Estar atentos a eventuais sintomas de Covid-19., e nesse caso, não trazer as crianças 

para a escola; 
 Informar a Escola, no caso de terem tido contacto com pessoas portadoras do Covid-19.; 

 

Procedimentos de Prevenção 

 Não trazer a criança para a escola com febre; 
 Obrigatoriedade da entrega de Declaração Médica ao final de cinco dias, mesmo que a 

criança tenha permanecido em casa; 
 Sempre que os Pais e alunos saiam do Pais, ao regressarem, devem ligar para a saúde 24 

informando os técnicos de saúde onde estiveram, a fim de responderem ao 
questionário. 

 

Procedimentos de Prevenção internos 

 Todo os funcionários devem desinfetar as mãos à entrada e à saída do Colégio; 
 Os funcionários do nosso Colégio que manifestem febre superior a 38º C, ou sintomas 

de Covid-19. não devem frequentar o Colégio, até que a situação fique completamente 
esclarecida; 

 No caso de se confirmar a doença num profissional, este não deve frequentar o nosso 
Colégio até que lhes seja dada alta clínica; 

 Os profissionais do Colégio Alfa-Beta deverão avisar a direção, caso lhe seja confirmada 
a doença por Covid-19.; 

 As medidas habituais de higienização serão reforçadas; 
 Devem ser desinfetadas todas as superfícies, desde as maçanetas das portas, corrimões, 

brinquedos e outros materiais que as crianças partilhem; 
 Os profissionais do Colégio deverão incentivar e acompanhar sempre  as crianças na 

lavagem das mãos; 

 

Procedimentos em caso de suspeita de Covid-19. 
 

 Sempre que um aluno apresente febre ou outros sintomas gripais durante a 
permanência no Colégio, deve promover-se o seu afastamento das restantes crianças, 
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em local a definir, acompanhada por adulto (portador de máscara protetora). Os Pais 
serão contactados para deslocação ao Colégio; 

 Perante suspeita de infeção por Covid 19., a linha Saúde 24 será contactada para 
decisão quanto a necessidade de realização de rastreio e orientação posterior. Até 
esclarecimento da situação, as restantes crianças e funcionários deverão permanecer 
nas respetivas salas; 

 Se o caso for validado como suspeito e os testes confirmarem infeção, todos os pais 
serão informados e a criança infetada só poderá frequentar o colégio após a 
apresentação de atestado médico que o confirme. 
 

 

O presente Plano de Contingência, poderá sofrer alterações face a novas orientações ou 

acontecimentos.  

 

Direção Pedagógica, 

Ana Sofia Natário   

 

Queijas, 3 março 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


