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Plano de Contingência (PC) do INETESE-Instituto de Educação Técnica 

Infeção por Coronavírus SARS-CoV-2, agente causal da COVID-19 

Atualização do Plano de Contingência (PC) com as adaptações necessárias no ano letivo 2021/2022. 

 

Introdução 

O mundo tem vivido tempos de preocupação e incerteza face à pandemia provocada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 e à doença 

dele resultante, a COVID-19. Todos nós fomos, de uma ou de outra forma, afetados pela mesma, com grandes repercussões nas 

nossas rotinas individuais e na vida em sociedade.  

Também as organizações tiveram e continuam a ter de se adaptar às imposições da pandemia. Conscientes disso, o INETESE – 

Instituto de Educação Técnica, doravante escola, adapta e revisa o seu PC para que possamos responder, tanto quanto possível, aos 

desafios decorrentes do surto pandémico. 

O PC baseia-se nas mais recentes orientações emanadas das diferentes valências do Governo Regional dos Açores, contempla 

especificidades de funcionamento da unidade de ensino, define as equipas operativas e medidas sanitárias de prevenção 

implementadas e a implementar e os procedimentos perante casos suspeitos de infeção por SARS-CoV-2. Para além das orientações 

oficiais, a escola reserva-se o direito de implementar outras medidas tidas por necessárias à salvaguarda da saúde da sua 

comunidade educativa. 

O PC é atualizado em virtude da conjuntura externa, avaliação interna do mesmo ou do surgimento de novas orientações emitidas 

pelas autoridades de saúde pública. 
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Parte I – Especificidades organizacionais  

1. Equipa e suas responsabilidades 
 

 A escola desenvolve a sua atividade nas cidades de Lagoa (sede da unidade de ensino) e de Angra do Heroísmo, por isso a equipa 

responsável pela implementação e acompanhamento do PC irá assumir uma estrutura de comando hierarquizada em função da 

sede da escola e do polo em Angra do Heroísmo. Em ordem a dar cumprimento ao exposto, o diretor pedagógico, Jorge Manuel 

Martins Marques, assume o papel de coordenador geral e as equipas operativas encontram-se assim definidas:  

Na Lagoa, Avenida Vulcanológica, s/n, Atalhada, 9560-414 Lagoa, contactos: + 351 296 384 122 + 351 916 637 855, email: 

lagoa@ineteseacores.pt: 

• Direção Pedagógica – Jorge Manuel Martins Marques, contactos: email  jorgemarques@ineteseacores.pt, + 351 910 455 244 

• Direção Administrativa e Financeira, contactos: Sofia Alexandra Gomes Marques dos Santos Rego, contactos:  email 

sofiarego@ineteseacores.pt, + 351 917 514 337  

• Coordenação do pessoal administrativo e operacional – Márcia Alexandra Travassos Medeiros Borges, contactos: email 

lagoa@ineteseacores.pt, + 351 916 637 855 

 

Em Angra do Heroísmo, Avenida Infante D. Henrique 45/A, 9700-098 Angra do Heroísmo, contactos: + 351 295 218 103 + 351 

917 661 308 , email: angradoheroismo@ineteseacores.pt:  

• Coordenação pedagógica do polo: – João Mateus da Rocha Alves Gomes, contactos: email joaogomes@ineteseacores.pt,  + 351 

917 661 308; 

• Coordenação do pessoal administrativo e operacional – Cláudia de Fátima Correia Valadão, contactos: email 

angradoheroismo@ineteseacores.pt,  + 351 917 661 308 

 

As equipas operativas são responsáveis pela implementação, coordenação e avaliação do PC. Dependem, para tal, da participação 

ativa dos restantes membros da comunidade educativa (formadores, formandos, pais e encarregados de educação, em particular), 

os quais deverão ter claro conhecimento das suas responsabilidades específicas e do PC em geral. 

As equipas operativas devem privilegiar a comunicação regular entre si, de modo a partilhar práticas com vista à eficiência 

operacional e constante melhoria do PC. 

mailto:lagoa@ineteseacores.pt
mailto:jorgemarques@ineteseacores.pt
mailto:sofiarego@ineteseacores.pt
mailto:lagoa@ineteseacores.pt
mailto:angradoheroismo@ineteseacores.pt
mailto:fabiolima@ineteseacores.pt
mailto:angradoheroismo@ineteseacores.pt
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2. Absentismo e manutenção da atividade escolar 

Importa equacionar eventuais cenários epidemiológicos que resultem em elevado absentismo na escola, não só dos seus 

funcionários e colaboradores como dos formandos. Outro cenário a considerar é eventual entrada em vigor do denominado Plano 

“B”, descrito no documento da Direção Regional da Educação, “Orientações Pedagógicas e Sanitárias para o ano letivo 2020/2021”, 

que define o regime de ensino a distância. 

Sempre que membros das equipas operativas requeiram afastamento da escola, o coordenador geral deve nomear quem os 

substitua sem prejuízo do devido conhecimento do PC.  

Na eventual interrupção do funcionamento das atividades letivas presenciais, será instituído o regime de ensino a distância. 

O absentismo de funcionários e/ou colaboradores em reduzido número, que não implique o encerramento da escola, pode ser 

colmatado através de medidas como a substituição dos mesmos nas suas funções por colegas ou do trabalho a distância, como for 

determinado pela direção da escola.  

 

Parte II - Medidas de prevenção 
 

A escola seguirá as medidas sanitárias e orientações oficiais em vigor. Para além destas, adotará, por sua iniciativa, procedimentos 

adicionais tidos como necessários e resultantes da avaliação contínua da conjuntura interna e externa no que à pandemia diz 

respeito. 

 

1. Sensibilização para correta etiqueta respiratória e higienização das mãos 

Encontram-se  afixados, em pontos estratégicos da escola, nas áreas de maior circulação (receção, salas de convívio, casas de banho) 

cartazes1 alusivos à correta etiqueta respiratória e higienização das mãos. Estes cartazes são os disponibilizados pela DRS e divulgam 

também o contacto da LSA. 

A comunidade educativa deve manter a prática de lavagem das mãos com água e sabão ou a sua desinfeção, utilizando a solução 

antissética de base alcoólica (SABA). 

 
1 http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/srs-drs/livres/materiais+de+divulga%C3%A7%C3%A3o1.htm 

http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/srs-drs/livres/materiais+de+divulga%C3%A7%C3%A3o1.htm
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Os formadores e demais membros da comunidade educativa devem sensibilizar os formandos (em contexto de sala de aula e mesmo 

em contexto informal, no dia a dia) com o propósito de minimizar/evitar o contágio pela COVID - 19.  

A comunidade escolar deve dar particular atenção à rotina de higienização das mãos, antes, durante e depois das atividades 

desenvolvidas na escola.  

2. Reforço dos materiais de higienização em locais estratégicos 

São disponibilizados à entrada da escola, das salas de aula, na sala de formadores, na receção, na área de isolamento, nos locais de 

convívio, nos gabinetes da direção, nas casas de banho: 

- Solução antissética de base alcoólica; 

- Sabão líquido e toalhetes de papel nos sanitários. 

- Contentor de lixo indiferenciado junto à saída da escola (para descarte de máscaras e luvas, se for o caso); 

Na área de isolamento, além de outros materiais (ver parte IV, ponto 1.), são disponibilizadas: 

- Máscaras cirúrgicas; 

- Luvas descartáveis. 

Todo o material de higienização existente na escola deve ser avaliado e qualquer irregularidade resolvida. Ademais, as equipas 

operativas devem providenciar o controlo regular de stocks de modo a repor em devido tempo os materiais tidos por convenientes. 

3. Reforço da desinfeção de superfícies 

As equipas de limpeza deverão reforçar a desinfeção das superfícies mais utilizadas (corrimãos, maçanetas de portas), utilizando 

para o efeito detergente desengordurante seguido de desinfetante. 

4.  Circuitos e fluxo de pessoas 

A escola tem assinalados os circuitos de deslocação de pessoas de modo a evitar, tanto quanto possível, a aglomeração e os 

contactos próximos desnecessários.  
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5. Distanciamento social 

Todos os funcionários, colaboradores, formandos, pais e encarregados de educação com sintomatologia sugestiva de infeção 

respiratória, especialmente nos casos com ligação epidemiológica relevante, não estão autorizados a frequentar a escola, devendo 

contactar a LSA – 808 24 60 24 -, seguindo a informação fornecida. 

Todos os membros da comunidade educativa devem respeitar as regras de distanciamento, seguindo os circuitos estabelecidos, 

evitando aglomerados e mantendo a distância de segurança superior a 1m, sempre que possível. 

 

6. Obrigação de utilização de máscara 

Todos os membros da comunidade educativa ficam obrigados a usar máscara em todos os espaços da escola (e na deslocação casa-

escola-casa, caso sejam utilizados transportes públicos).  

No transporte particular (uso próprio) não é necessário o uso da máscara, sendo, no entanto, recomendada a sua utilização, quando 

haja mais ocupantes, além do condutor. 

Na via pública não é obrigatório o uso de máscara comunitária, no entanto a sua utilização é recomendada quando não é possível 

garantir o distanciamento social. 

O uso da máscara não dispensa o cumprimento das regras de distanciamento físico, etiqueta respiratória e lavagem ou higienização 

das mãos. 

A escola dispõe de um stock de máscaras para fornecimento aos membros da comunidade educativa que, por lapso, não tenham 

trazido de casa. 

 

7. Reorganização das rotinas diárias das turmas 
 

Na medida do possível, a escola tem o cuidado de elaborar horários de modo a minimizar a aglomeração de formandos nos espaços 

escolares.  

As salas de aula dispõem de solução de base alcoólica para higienização. Cada entrada e saída da sala implica realizar a higienização 

das mãos, sendo que há acréscimo de cuidado com a desinfeção das superfícies de contacto comum. Ademais, as salas de aula 

devem permanecer com as portas e/ou janelas abertas a fim de garantir a ventilação necessária. Com a exceção da sala de 

informática, utilizada pela totalidade dos formandos, cada turma está afeta à mesma sala de aula e a disposição das mesas é, sempre 

que possível, unidirecional, evitando que os formandos fiquem de frente uns para os outros. Não deve haver partilha de materiais 

de trabalho (dossiês, cadernos, fotocópias, manuais, material de escrita, dispositivos eletrónicos como telemóveis e calculadoras, 

entre outros). 
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Os pais e encarregados de educação dos formandos não os devem acompanhar ao interior da escola. A menos que haja autorização 

prévia do diretor/coordenador pedagógico. 

O portão e as portas de acesso à escola deverão permanecer abertos, com o intuito de evitar contactos desnecessários com 

superfícies. 

As aulas decorrerão sem intervalos ou com intervalos curtos, que não dispensam o distanciamento físico e o uso obrigatório da 

máscara no interior da escola, sendo recomendada a utilização na via pública.  

Sempre que as condições atmosféricas o permitam, os espaços de convívio só podem ser ocupados por um número reduzido de 

formandos de modo a permitir, na medida do possível, o desejado distanciamento físico. 

8. Aulas de educação física e prática desportiva 

 

As aulas de educação física ou outras atividades desportivas devem, sempre que possível, realizar-se no exterior. Nas aulas de 

educação física não é obrigatório o uso da máscara, desde que esteja assegurado o distanciamento físico. No interior da escola, 

além do uso obrigatório da máscara e do distanciamento, o arejamento do espaço deve ser proporcionado mediante a abertura das 

portas e/ou das janelas. Mantém-se a obrigatoriedade do uso de máscara nos acessos a recintos desportivos, exceto durante a 

prática desportiva, sem prejuízo do referido anteriormente.  

Material que seja tocado por várias pessoas durante a prática desportiva carece de desinfeção frequente.  Será evitado o uso de 

materiais com superfícies porosas, como colchões.  

A utilização dos balneários fica limitada à troca de equipamento/roupa. Sempre que possível, os formandos devem vir equipados 

de casa. Em alternativa ao duche no balneário, os formandos têm de trazer, em saco individual fechado, artigos de higiene pessoal, 

como toalhitas, toalhas, desodorizante, outros à sua escolha. Os materiais/bens não podem ser partilhados pelos formandos. É 

proibido utilizar secadores de mãos e/ou de cabelo. 

A utilização de balneários deve obedecer, na medida do possível, às regras de distanciamento social, pelo que deve haver 

desfasamento temporal na sua utilização pelas diferentes turmas, permitido assim a separação.   

Os procedimentos indicados são passíveis de alteração por via da avaliação interna a realizar pela escola. 

 

9. Procedimentos de monitorização do estado de saúde no acesso à Escola 

 

Qualquer membro da comunidade educativa deve permanecer no domicílio, na presença de quaisquer sinais e/ou sintomas de 

doença (tosse de novo ou agravamento do padrão habitual; febre – temperatura corporal igual ou superior a 38,0ºC sem outra 

causa atribuível; dispneia/dificuldade respiratória sem outra causa atribuível ; cefaleia – dor de cabeça de novo ou agravamento do 

padrão habitual; rinorreia – corrimento nasal sem outra causa atribuível; anosmia – perda do olfato de início súbito; disgeusia – 
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distorção do paladar ou ageusia – perda completa  do paladar de início súbito) e contactar a Linha de Saúde Açores (808 24 60 24), 

seguindo as recomendações dos profissionais de saúde.  

Qualquer membro da comunidade educativa maior de idade e com sintomas evidentes de doença, manifestados e/ou detetados 

após a entrada na escola, deve regressar de imediato ao domicílio, sem prejuízo de adotar as medidas de proteção individual, 

informar um dos membros da equipa operativa e contactar Linha de Saúde Açores (LSA). A estar dependente de transporte, deverá 

seguir o circuito adequado e dirigir-se à área de isolamento definida pela escola. A confirmar-se o resultado do diagnóstico positivo 

para o SARS-CoV-2, é seu dever informar a escola no menor espaço de tempo possível. 

A tratar-se de um menor de idade, deve ser acompanhado por um adulto para o espaço de isolamento, seguindo os circuitos 

próprios e visivelmente assinalados. De seguida, o encarregado de educação é contactado por um elemento da equipa operativa a 

fim de tomar conhecimento da situação e solicitar a sua presença no local para levar o educando para o domicílio. Já em casa deverá 

contactar a LSA, seguindo as orientações que lhe forem dadas. No caso de ser confirmado o resultado do diagnóstico positivo para 

o SARS-CoV-2, cumpre ao encarregado de educação informar a escola com a brevidade possível.  

 

10. Divulgação e atualização do plano de contingência. 
 

O PC é divulgado a todos os docentes/formadores, formandos, encarregados de educação e a todo o pessoal não docente. A 

comunidade educativa é encorajada a familiarizar-se com o PC, cumprir os procedimentos nele definidos e reportar aos membros 

das equipas operativas as suas dúvidas e sugestões advenientes da operacionalização do PC. 

O PC é objeto de atualização decorrente da análise de eficácia pelas equipas operativas, das sugestões pertinentes vindas da 

comunidade educativa ou de novas orientações emanadas da autoridade regional competente em matéria de saúde e/ou de 

educação. 

 

Parte III - COVID-19 e definição de casos suspeitos 
 

O novo Coronavírus SARS-CoV-2, agente causador da doença denominada por COVID-19, representa um desafio a nível mundial 

pela sua novidade e facilidade de transmissão. A sua contenção requer de todos nós a informação mais atual e correta, para que 

tomemos medidas preventivas eficazes.  

Importa, pois, conhecer os sinais e sintomas da COVID-19, as formas de transmissão e como se define um caso suspeito.  

1. Sinais e Sintomas 

O quadro clínico é de apresentação variável quer em termos de sintomas, quer na sua gravidade. Febre ou tosse ou dificuldade 

respiratória são as apresentações mais comuns. Outros sinais semelhantes aos da gripe sazonal podem estar presentes, como a 
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mialgia e fraqueza geral, cefaleia (dor de cabeça), dor de garganta, diarreia, vómitos. A súbita perda ou alteração do cheiro e/ou do 

paladar e a rinorreia (corrimento nasal) também podem estar presentes. 

As pessoas em maior risco são as de idade mais avançada e/ou com condições crónicas pré-existentes, como doença cardíaca, 

pulmonar e diabetes. 

 

2. Transmissão da COVID-19 

Por gotículas respiratórias – quando em proximidade de uma pessoa infetada, essas gotículas expelidas por espirros, tosse ou fala 

são inaladas por outra pessoa ou contactam a sua boca, nariz ou olhos. 

Pelo contacto direto com secreções infeciosas – ao tocar-se em objetos ou superfícies contaminadas e depois na própria cara, boca, 

nariz ou olhos. 

3. Definição de caso suspeito 

É considerado casos suspeito a pessoa que apresente um ou mais dos seguintes sinais/sintomas: 

• Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual; 

•  Febre – temperatura corporal igual ou superior a 38,0ºC sem outra causa atribuível;  

• Dispneia/dificuldade respiratória sem outra causa atribuível;  

• Cefaleia – dor de cabeça de novo ou agravamento do padrão habitual;  

• Rinorreia – corrimento nasal sem outra causa atribuível;  

• Anosmia – perda do olfato de início súbito;  

• Disgeusia – distorção do paladar; 

• Ageusia – perda completa do paladar de início súbito. 

 

4. Critérios de classificação de caso positivo 

Pessoa com confirmação laboratorial de COVID-19, ou seja, com resultado de RT-PCR para SARS-CoV-2 positivo ou de um Teste 

Rápido Antigénio para o SARS-CoV-2 positivo que tenha sido realizado por profissional de saúde qualificado. 
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Os autotestes com resultado positivo ou inconclusivo (testes não realizados por profissional de saúde qualificado) têm de ser alvo 

da realização de um teste confirmatório como teste de amplificação de ácido nucleico (RT-PCR), não sendo considerados válidos 

para a recolha de contactos próximos pela Autoridade de Saúde. 

 

5. Gestão de contactos próximos perante um caso confirmado de COVID-19 em contexto escolar. 

São contactos próximos de alto risco as pessoas que: 

i. Coabitam com o caso confirmado; 

ii. Residam ou trabalhem em Estruturas Residenciais para Idosos e outras respostas similares dedicadas a pessoas idosas 

independentemente; 

iii. Profissionais de saúde que sejam contactos de alto risco E que prestam cuidados de elevada proximidade a doentes vulneráveis; 

iv. Prestadores de cuidados que sejam contactos de alto risco E que prestam cuidados de elevada proximidade a doentes 

vulneráveis. 

É determinado um período de isolamento profilático mínimo de 5 dias aos contactos próximos de alto risco, independentemente 

do estado vacinal. 

Deverá ser realizado um teste de diagnóstico da COVID-19 ao 5.º dia (RT-PCR ou TRAg por profissional de saúde qualificado). 

Se a pessoa apresentar sintomatologia compatível com COVID-19, em qualquer altura, deve ficar em isolamento e realizar um teste. 

6. Contactos de baixo risco 

Consideram-se contactos de baixo risco, do caso confirmado, todas as restantes situações. Todos os contactos de baixo risco não 

têm indicação de isolamento.  

Nestas circunstâncias ficam em vigilância passiva de sintomas (caso ocorram sintomas compatíveis com COVID-19 deve contactar-

se a Linha de Saúde Açores). 

7. Medidas gerais de vigilância, de prevenção e de controlo de infeção de todos os contactos 

próximos (Alto e Baixo Risco): 

Todos os contactos devem adotar as seguintes medidas durante 14 dias desde a data da última exposição ao caso positivo: 

    a) Utilizar máscara cirúrgica; 
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    b) Lavar as mãos de forma regular ao longo do dia; 

    c) Evitar a partilha de alimentos e itens domésticos como telemóveis, copos ou toalhas; 

    d) Promover a limpeza e a desinfeção regular das superfícies mais usadas; 

    e) Automonitorizar e registar diariamente os sintomas compatíveis com COVID-19, bem como medir e registar a temperatura 

corporal, pelo menos uma vez por dia; 

f) Contactar a Linha de Saúde Açores se surgirem sinais e/ou sintomas compatíveis com COVID-19. Em situações de urgência ligue 

112; 

     g) Adotar as medidas da etiqueta respiratória: 

 i. Tapar o nariz e a boca quando espirrar ou tossir; 

 ii. Utilizar um lenço de papel ou o braço, nunca com as mãos e deitar o lenço de papel no lixo; 

 iii. Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir. 

 

8. Regresso do caso confirmado à escola 

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 prevenção e controlo de infeção, de acordo com as recomendações da Autoridade de Saúde. 

 

Parte IV – Procedimentos perante caso suspeito 

1. Área de Isolamento 

A escola dispõe de área de isolamento nas instalações de Lagoa e de Angra do Heroísmo, para onde será dirigido o aluno ou 

colaborador que tenha, em qualquer momento, conhecimento de ser contacto de alto risco de um caso positivo ou que, durante o 

decorrer das atividades letivas, manifeste sintomas sugestivos de infeção respiratória, de modo a evitar ou restringir o contacto com 

a restante comunidade afeta à escola.   

As áreas de isolamento estão equipadas com: 

 Telefone (para contacto com a LSA); 



 

13 13 

 Cadeira ou marquesa para conforto; 

 Kit com água e alguns alimentos não perecíveis; 

 Termómetro; 

 Luvas descartáveis; 

 Máscaras cirúrgicas; 

 Solução antisséptica de base alcoólica no interior e à entrada; 

 Toalhetes de papel; 

 Contentor de lixo de abertura não manual e saco de plástico. 

Na cidade de Lagoa, a área de isolamento da escola é o Gabinete Médico cuja localização se encontra afastada das salas de aula e 

próxima quer da receção da escola, quer da casa de banho. 

No polo de Angra do Heroísmo, a área de isolamento é contígua às casas de banho feminina e masculina destinadas a funcionários 

e docentes/formadores.  

2. Atuação perante identificação de caso suspeito 

Na área de Isolamento, devem ser observados os seguintes cuidados: 

- Permanecer com a máscara cirúrgica e colocar luvas descartáveis; 

- Manter distância de segurança (igual ou superior a 2 metros); 

 - Realizar as medidas básicas de higienização das mãos após qualquer contacto com a pessoa suspeita. 

Se o caso suspeito é aluno, serão contactados os pais/encarregados de educação para que possam vir buscá-lo à escola, sem prejuízo 

de contactarem a Linha de Saúde Açores (LSA), cumprindo as orientações dos profissionais de saúde.  

Se o caso suspeito é pessoal docente/não docente, será imediatamente encaminhado para o seu domicílio e deve também entrar 

em contato com a LSA. 

Se o caso suspeito for validado pela LSA, fica em isolamento até realização do teste confirmatório agendado pela mesma. 

 

Lagoa, 24 de janeiro de 2022 
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