
PLANO DE CONTINGÊNCIA 

Coronavírus/COVID19

Introdução:

A informação disponibilizada pela Direção-Geral da Saúde, considera que existe, neste
momento, um risco moderado a elevado de importação de casos de Coronavírus/COVID
19,  sendo  o  risco  de  transmissão  na  Europa  baixo  a  moderado,  desde  que  sejam
cumpridas as práticas de prevenção e controlo de infeção adequadas.

Tomando  em  consideração  esta  informação,  e  encontrando-se  o  grau  de  risco  em
constante avaliação pelas entidades competentes da área da saúde, adotam-se desde já,
um conjunto de ações em termos de planeamento de modo a diminuir os riscos.

Assim determina -se o seguinte:

1. O plano de contingência  estipula  um conjunto  de regras  de higienização de maior
frequência.

2. O plano de contingência previsto no número anterior não deve impedir a adoção de
novas medidas, constantes de futuras orientações da DGS.

3. O plano de contingência deve assegurar o normal funcionamento do estabelecimento
escolar, garantindo a implementação de regras de segurança, em caso de incidente
interno.

4. Todos os profissionais devem cumprir com rigor as normas de higienização, utilizando
os produtos desinfetantes, distribuídos pelo edifício.

Desenvolvimento do Plano:

A Direção-Geral de Saúde emitiu um conjunto de informações e orientações, 
das quais se destacam: 

TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO : o COVID-19 pode transmitir-se:  

 Por gotículas respiratórias 

 Pelo contacto direto com secreções infeciosas 

 Por aerossóis em procedimentos terapêuticos 

      

PRINCIPAIS SINTOMAS : Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como 
por exemplo: 

 febre
 tosse 
 falta de ar (dificuldade respiratória)
 cansaço 
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MEDIDAS DE ISOLAMENTO: A colocação numa área de “isolamento” visa 
impedir que outros possam ser expostos e infetados. 
Evitar a propagação da doença transmissível no serviço e na comunidade. 

PROCEDIMENTOS:

CASO SUSPEITO:

  Quem apresente critérios compatíveis com a definição     de sinais e 
sintomas de COVID-19, informa a coordenadora, (preferencialmente 
por via telefónica), caso se encontre na AMAS, dirige-se para a área 
de “isolamento”, definida no plano de contingência. 

          Já na área de “isolamento” contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24).  

Nas situações necessárias o responsável acompanha o aluno até à área de
“isolamento”.  

Quem acompanhe o aluno,  docente ou não docente com sintomas,  deve
cumprir as precauções básicas de controlo de infeção, quanto à higiene das
mãos.  

 
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  
 
  
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. 
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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. 

Na situação de caso confirmado:  
 
A   A.M.A.S. deve: 

 Providenciar  a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de
“isolamento”; 

 Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies 
frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo doente 
confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminadas; 

 Dar  especial  atenção  à  limpeza  e  desinfeção  do  local  onde  se
encontrava o doente confirmado (incluindo materiais e equipamentos
utilizados por este);  

 Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico que,
após  ser  fechado,  deve  ser  segregado  e  enviado  para  operador
licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico.
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PLANO DE CONTINGÊNCIA – COVID 19

HIGIENIZAÇÃO

Disponibilização nos W.C. de toalhetes de papel, de sabão e de 
gel desinfetante;
Limpeza periódica (várias vezes ao dia) de:
- puxadores das portas interiores e exteriores do edifício;
- corrimões;
- balcão da secretaria;
- sofá do hall;
- elevador.

FEBRE

Perante um sintoma febril deverão ser adotados os seguintes 
procedimentos:
- medir e registar a temperatura corporal;
- ligar para a Linha SAÚDE24 – 808 24 24 24 (este contacto é 

da responsabilidade da Coordenadora).

ESPAÇOS
Todos os espaços devem ser devidamente ventilados:
- salas de atividades
- espaços comuns

ISOLAMENTO

Criação de uma área de isolamento ventilada e com pouco 
mobiliário;
Fornecer ao doente uma máscara, gel desinfetante e lenços 
descartáveis;
Aguardar indicação médica da Linha Saúde24.

VISITAS ESTUDO
Cancelamento de todas as visitas de estudo até indicação em 
contrário.

ENTRADA/HALL
Os Pais e ou Encarregados de Educação não devem 
permanecer em grandes grupos no hall de entrada;
Na entrada, existe gel desinfetante que devem usar.

4



DISTRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADES

1-Coordenador do Plano de Contingência:

 Presidente da AMAS: Profº Correia Pinto

2- Coordenação da Equipa Operativa:

 Vice-Presidente: Profª Helena Neves

 Tesoureiro: Prof Eugénio Aresta

 Coordenadora Pedagógica: Educ. Cristina Maia

3-Equipas Operativas: 

SALA RESONSÁVEL

BB Educadora Marlene Vieira

1 A Educadora Bárbara Silva

1 B Educadora Tânia Raquel

2 A Educadora Adriana Freitas

2 B Educadora Daniela Mota

3 A Educadora Silvia Pereira

4 A Educadora Alexandra Marques

 5 A Educadora Carla Teixeira

4-Acompanhamento de casos suspeitos para e na Sala de Isolamento:

 Adultos:

O  seu  superior  hierárquico  ordena  que  se  dirija  para  a  sala  de  isolamento

observando, as normas de segurança. 

É dado conhecimento à coordenadora pedagógica que liga para a linha Saúde 24.

A coordenadora pedagógica operacionaliza toda a informação técnica recebida da

Linha Saúde 24.
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Impossibilidade de obter contacto em tempo útil da linha Saúde 24 :

1-Ligar  para  os  Bombeiros  da  área,  sendo  o  adulto  acompanhado  pelo  familiar

referenciado pelo funcionário.

 O acompanhante adotará medidas higieno sanitárias de segurança.

2-O/A funcionário(a) será transportado para o hospital de referência sinalizado pela

DGS, Hospital de S. João ou Hospital Pedro Hispano 

3-O/A funcionário(a) ou seu acompanhante, logo que tenha informação hospitalar,

deve comunica de imediato à AMAS o resultado.

4- Obtida a informação hospitalar a equipa de coordenação do plano contingência

tomará imediatamente medidas, ouvidos os serviços médicos, para salvaguardar a

saúde de todos os funcionários e crianças. 

 Crianças:

A criança que apresente sintomas compatíveis com os divulgados pela DGS para o

Covid-19 deve ir para sala de isolamento, acompanhado/a pela auxiliar da sala que

obrigatoriamente usará máscara e luvas.

Seguidamente a  educadora comunica  a  situação à  coordenadora que tomará os

seguintes procedimentos:

1-Ligar aos pais e ou encarregado de educação alertando para situação.

2-Ligar para a Linha Saúde24 relatando o caso e seguindo as orientações emanadas.

3-Caso seja ativada pela DGS, o INEM - Instituto Nacional de Emergência Médica, até

à  chegada  da  equipa  médica,  que  assegura  o  transporte  para  o  Hospital  de

referência  a  criança  estará  permanentemente  acompanhada  pela  auxiliar  ou

encarregado de educação casa faça essa opção em segurança.

4- O acesso à área de “isolamento” fica interditado, exceto aos técnicos designados

para prestar assistência; e “isolamento”, definida no Plano de Contingência.
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5-Contactos:  

 Linha Saúde 24 – 808 24 24 24   
 C.S.S.- USF Infesta – Tel. 229.051.400  /  229. 051. 420
 Bombeiros Voluntários de S. Mamede de Infesta -   229.010.017
 Delegado de Saúde de Matosinhos – (secretária) -  919.404.960

NOTAS:
1. A AMAS na construção deste plano de contingência levou em linha de conta as

orientações da Direção Geral de Saúde emanadas em 25 de fevereiro/2020;
2. Serão produzidas atualizações sempre que sejam pertinentes e em sintonia com

as orientações da mesma entidade.

                                                                                                    2020.03.06

PLANO DE CONTINGÊNCIA

Fase 2 

PREMISSA

A AMAS em relação às situações de perigo que surgiram com a disseminação do 
COVID-19 e conforme as recentes disposições legislativas, adota todas as medidas 
para contrastar e conter a disseminação do novo vírus no local de trabalho, assim 
regulando todas as medidas de segurança que devem ser adotadas por seus 
funcionários , pais e agentes externos, observando as orientações  divulgadas em 
08.05.2020 pela Direção Geral de Saúde.
As regras deste plano é tornar a AMAS um local seguro onde as Crianças, o Pessoal 
Docente e Não Docente, possam realizar suas atividades.
Nesse sentido, são proporcionadas todas as precauções necessárias que devem ser 
adotadas para combater a propagação do COVID-19.

2- Reabertura da Creches e Pré-escolar:

7



1 –NA  ENTRADA  UTILIZAR  MASCARA  E
HIGIENIZAR  OS  SAPATOS  NUM  TAPETE  COM
SOLUÇÃO DESINFETANTE. 

OBSERVAÇÕES:

A – SÓ ENTRAM NAS INSTALAÇÕES DA AMAS , 
OS TRABALHADORES E AS CRIANÇAS.
    - OS PAIS DEVEM UTILIZAR O TELEFONE E MAIL
PARA TRATAR DE TODOS OS ASSUNTOS 
REFERENTES AO SEU EDUCANDO.
B – OS PAIS ENTREGAM/ RECEBEM AS 
CRIANÇAS NO ESPAÇO JUNTO À PORTA.
C – AS TRABALHADORAS DA COZINHA ENTRAM 
PELA PORTA DA COZINHA OBEDECENDO ÀS 
REGRAS DEFINIDAS PARA OS OUTROS 
TRABALHADORES E ÀS REGRAS DEFINIDAS PELA 
EMPRES A QUE PERTENCEM, PARA CONFEÇÃO 
DAS REFEIÇÕES.
D – OS FORNECEDORES SÃO RECEBIDOS À 
PORTA.
E – OS TRABALHADORES DEVEM:

 PERMANECER EM CASA  E CONTACTAR 
O RESPETIVO CENTRO DE SAÚDE, EM 
CASO DE QUALQUER SINTOMA DO 
COVID 19;

 COMPARECER  NO LOCAL DE TRABALHO
15 MINUTOS ANTES DA HORA DEFINIDA 
PARA INICIAR O TRABALHO .  SÓ 
ENTRAM COM MÁSCARA.

F – AS TAREFAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO  
DOS  ESPAÇOS DEVEM TER O APOIO DE TODOS
OS TRABALHADORES.  EXISTIRÁ UM REGISTO DE 
TODAS  AS LIMPEZAS.
G- AS LUVAS DEVEM SER SUBSTITUIDAS NA 
HORA DO ALMOÇO.
Nota 1 e 2– proteção depende das regras a 
definir pela DGS

2 – HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS  NA ENTRADA.
3 – MEDIÇÃO DE TEMPERATURA.
4 – DIRIGEM-SE À ZONA DOS CACIFOS ONDE
DEVERÁO  RETIRAR  A  ROUPA  E  SAPATOS
USADOS NO EXTERIOR 
5- HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 
6 –  VESTIR  ROUPA  PARA  USAR  APENAS  NA
AMAS,  BATA  E  CHINELOS  APROPRIADOS,

AVENTAL  E  VISEIRAS/MÁSCARAS.1 (  TODAS
ESTAS  PEÇAS  DE  VESTUÁRIO  E  CALÇADO
DEVEM SER HIGIENIZADOS NO FINAL DO DIA).

CALÇAR LUVAS.2

7 –  DIRIGEM  SE  PARA  A  ENTRADA  PARA
RECEBER  AS  CRIANÇAS.(  NÃO  RECEBER
MOCHILAS )

8 – ANTES DA ENTRADA NA SALA DE TRABALHO
DEVEM  RETIRAR  O  CALÇADO  USADO  NO
EXTERIOR  PELAS  CRIANÇAS  (  HIGIENIZAR  E
COLOCAR EM LOCAR PRÓPRIO) E SUBSTITUIR
POR  CALÇADO  APENAS  USADO  NA  AMAS.
VESTIR ROUPA E BATA DE USO EXCLUSIVO NA
AMAS.

9-HIGIENIZAR  AS  MÃOS  DE  TODAS  AS
CRIANÇAS.
10 –  AS  MÃOS,  COM  LUVAS,  DEVEM  SER
LAVADAS COM ÁGUA E SABÃO DE MEIA EM
MEIA HORA.
11 –  ANTES  DA  REFEIÇÃO  OS  REFEITÓRIOS
DEVEM  SER  LIMPOS  COM  DESINFETANTE
APROPRIADO

12 –  NO  REFEITÓRIO  APENAS  PERMANECEM
CRIANÇAS DE UMA SALA
13 – NO FINAL DE CADA TURNO DE ALMOÇO.
O  REFEITÓRIO  DEVE  SER  DEVIDAMENTE
HIGIENIZADO.
14–TODOS  OS  ESPAÇOS  DEVEM  SER
HIGIENIZADOS E VENTILADOS:
    - SALAS ONDE PERMANECEM AS CRIANÇAS-
NOS  MOMENTOS  DE  AUSENCIA  DAS
CRIANÇAS E SEMPRE QUE NECESSÁRIO .
   -   OUTROS ESPAÇOS-  DE HORA A HORA.

              PROTOCOLO DE SEGURANÇA MAIO 2020

1

2
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3- PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

 Quadro: conjunto de regras e princípios estabelecidos para o reinício das atividades

PREVENÇÃO COMO DEVEM ATUAR OS
PAIS

TRABALHO NA SALA

A. Todos os colaboradores foram 
testados relativamente ao 
COVID 19 e os testes são 
negativos;

B. Desinfetamos as instalações;

C. Fizemos as compras de material
de proteção, sinalização e 
limpeza;

D. Os trabalhadores estão a 
receber formação relativamente 
à melhor utilização dos 
materiais de limpeza e 
desinfeção  e novas regras de 
funcionamento;

E. Os refeitórios e os espaços 
exteriores só poderão ser 
utilizados  pelas crianças de 
uma só sala, de cada vez; 

F. A higienização e limpeza serão 
adaptadas à situação de acordo 
com o PROTOCOLO  DE 
SEGURANÇA;

G. Divulgação do PROTOCOLO 
DE SEGURANÇA

H. Cumprir o plano de 
vacinação das crianças;

I. No 1º dia devem trazer para 
a AMAS a bata, um fato de 
treino e calçado que apenas
serão usados na Amas : 
durante o mês de maio 
serão lavados e 
higienizados nas nossas 
instalações;

J. Eliminar as mochilas e 
outros objetos;

K. Utilizarem máscara na 
entrega e receção dos 
filhos, no espaço para isso 
reservado ( na entrada junto
à porta principal);

L. Cumprir as regras de 
segurança, já existentes, 
no caso de doença dos 
filhos;

M. Cumprir as regras de 
segurança  e de 
isolamento no caso de 
contacto com pessoas 
infetadas com COV.19.

N. As salas e as equipas 
manter- se – ão, tanto 
quanto possível;

O. Nas salas será retirado 
todo o material não 
necessário para que a sua 
higienização seja mais 
fácil;

P. A planificação das 
atividades privilegiará o 
reforço das regras de 
convivência em grupo e de
higienização;

Q. Não existirão atividades 
inter-salas;

R. Sempre que possível as 
atividades serão ao ar 
livre;

S. As atividades de reforço 
curricular ( música e 
xadrez ) reiniciarão a 1 de 
Junho;

T. As atividades não são 
interrompidas na 2ª 
quinzena de Agosto.

9



                                           Linhas Orientadoras da DGS 

“Apesar de algumas das medidas anunciadas esta sexta-feira (8 de maio) já estarem
contempladas nos planos de contingência das creches, outras, agora anunciadas e
que  serão  formalizadas  nos  próximos  dias,  são  um  autêntico  desafio  para
educadores, crianças e pais.
No  essencial,  as  medidas  detalhadas  pela  DGS  são  as  seguintes,  para  todas  as
creches:

 Existência  de  área  de  isolamento  de  casos  suspeitos  de  Covid-19,  com
circuitos definidos e isoláveis

 Garantia de substituição de funcionários doentes

 Não utilização de sistemas de ar condicionado em sistema de recirculação

 Existência de um dispensador de gel desinfetante por sala

 Encerramento de espaços não utilizados

 Arejamento dos espaços com abertura de portas e janelas

 Rigor na higiene de todos os espaços,  com reforço de ações de limpeza e
descontaminação,  incluindo limpeza de mesas  e  cadeiras entre  turnos  nas
“cantinas”

 Distanciamento entre crianças nas pausas e espaços de refeição

 Berços,  camas  ou  catres  sempre  utilizados  pela  mesma  criança  e  com
espaçamento mínimo de 2m entre si (há creches que se queixam de falta de
espaço para implementar esta medida)

 Divisão de turmas, tornando-as mais pequenas
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 Turmas  fixas,  ocupando  diariamente  o  mesmo  espaço,  com  o  mesmo
educador e com os mesmos circuitos de circulação.

 Mesas  de  trabalho  orientadas  no  mesmo  sentido  (as  creches  trabalham
habitualmente com mesas redonda ou dispostas em “U”)

 Uso de “máscara cirúrgica”  pelos  profissionais  e  pelas  crianças  com idade
superior a 6 anos (abaixo desta idade a máscara não é permitida)

 Espaçamento de 2m entre crianças (medida que a própria DGS reconhece não
ser de fácil aplicação)

 Material didático não deve ser partilhado entre as crianças

 Os brinquedos pessoais ficam em casa

 Os  pais  devem  disponibilizar  calçado  para  uso  exclusivo  no  interior  das
creches

 Os pais não podem entrar nas creches, devendo a entrega e receção das 
crianças ser feita de forma individual

Atualização / 08.05.2020
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