
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vila Real, 01 de setembro de 2020 

 

  

PLANO DE CONTINGÊNCIA 
                                                                                           Ano letivo 2020/2021 



 

 

 
 

1. Objetivo 

 

A ACROLAT’in (Associação Cultural e Recreativa da Orquestra Ligeira – A Transdouriense) e a AMAVR 

(Academia de Música e Artes de Vila Real) no contexto atual da pandemia provocada pelo novo Coronavírus, 

adotou as medidas de prevenção recomendadas pela Direção-geral de Saúde (DGS), agrupadas num Plano 

de Contingência para a COVID-19, elaborado de acordo com a Orientação 006/2020 da DGS de 26/02/2020. 

Neste sentido, foi elaborado um PLANO de CONTINGÊNCIA que lhe permitirá enfrentar, de modo adequado, 

as possíveis consequências desta pandemia, em estreita articulação com as famílias, os serviços de saúde e 

outras estruturas pertinentes da comunidade abrangida. Sendo assim, este documento tem por objetivo 

apresentar o presente plano de contingência, definindo diretrizes de atuação, de forma a apaziguar os 

efeitos de uma possível contaminação da comunidade escolar com o SARS-CoV-2. 

 

 

2. Âmbito de aplicação 

 

O presente Plano de Contingência aplica-se a todos os membros da instituição, funcionários, docentes, não 

docentes e pelos alunos e familiares. A elaboração deste Plano de Contingência no âmbito da infeção pelo 

novo Coronavírus SARS-CoV-2, assim como os procedimentos a adotar, perante funcionários, docentes e não 

docentes e pelos alunos com sintomas desta infeção, seguem a informação disponibilizada nas orientações 

da DGS.  

A informação é atualizada a qualquer momento, tendo em conta a evolução do quadro epidemiológico da 

doença. 

 

 

3. O que é o Coronavírus? 

 

3.1 - Definição: 

O Coronavírus pertence a uma família de vírus onde os sintomas pode causar infeções respiratórias. 

Alguns destes podem causar síndromes respiratórias mais complicadas, tais como, a Síndrome 

Respiratória Aguda Grave, que ficou conhecida pela sigla SARS, da síndrome em inglês “Severe Acute 



 

 

Respiratory Syndrome”. Esta nova estirpe foi descoberta em 31/12/19, após casos registados na 

China, na cidade de Wuhan. Até à data, nunca tinha sido identificado em humanos. Inicialmente 

designada de 2019-nCov, foi posteriormente, titulada pelo CoronaVirus Study Group, como SARS-

CoV-2. Rapidamente demonstrou a sua capacidade de transmissão, sendo certa e inevitável a sua 

propagação global. 

 

3.2 - Transmissão e incubação 

O novo Coronavírus transmite-se pessoa a pessoa por contacto próximo com pessoas infetadas pelo 

SARS-CoV-2 (transmissão direta), ou através do contacto com superfícies e objetos contaminados 

(transmissão indireta). A transmissão por contacto próximo, ocorre principalmente através de 

gotículas que contêm partículas virais, e que são libertadas pelo nariz ou boca de pessoas infetadas, 

quando tossem ou espirram e que podem atingir diretamente a boca, nariz e olhos de quem estiver 

próximo. As gotículas podem depositar-se nos objetos ou superfícies que rodeiam a pessoa infetada 

e desta forma, infetar outras pessoas, quando tocam com as mãos nestes objetos ou superfícies, 

tocando, depois, nos seus olhos, nariz ou boca. Estima-se que o período de incubação da doença 

(tempo decorrido, desde a exposição ao vírus, até ao aparecimento de sintomas) seja entre 1 e 14 

dias. 

 

3.3 - Principais sintomas: 

Os sinais e sintomas da COVID-19 variam em gravidade, desde a ausência de sintomas (estado 

assintomático), febre (temperatura ≥ 38.0ºC), tosse, dor de garganta, problemas gastrointestinais, 

diarreia, cansaço e dores musculares. Nos casos mais graves, a sintomatologia é evidenciada em 

pneumonia grave, síndrome respiratória aguda grave, septicémia, choque sético e eventualmente a 

morte. A anosmia (perda do olfato) e a perda do paladar, são também sintomas relacionados com a 

COVID-19. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Plano de Contingência 

 

4.1 - Efeitos que uma infeção de quaisquer membros, funcionários, docentes e não docentes e pelos 

alunos pode causar no funcionamento da instituição:  

 

Em caso de suspeita validada por infeção de COVID-19, a um elemento da comunidade escolar, 

proceder-se-á ao encerramento imediato da instituição. Em articulação com os Serviços de Saúde, 

após o rastreio e em conformidade com a legislação em vigor, toda a comunidade escolar será 

contactada e informada da situação. 

 

4.2 - Fazer face a um possível caso de infeção dentro da instituição: 

 

4.2.1 - Sala de isolamento.  

Existirá em lugar apropriado uma sala de isolamento. Encontrar-se-á equipada com caixa de 

primeiros socorros, lavatório, doseador de sabão, toalhetes de papel, água e bolachas. Terá 

acesso direto ao exterior e encontra-se, relativamente, perto de instalações sanitárias. 

 

4.2.2 - Responsabilidades.  

Qualquer caso suspeito deve ser comunicado, de imediato, ao coordenador das atividades e 

ao presidente da ACROLAT’in. O mesmo deve implementar o Plano de Contingência e gerir os 

recursos humanos, no sentido de garantir um eficaz encaminhamento de um caso suspeito 

para a área de isolamento, bem como todos os procedimentos associados. No caso de 

suspeita de infeção de um aluno, o funcionário e ou professor deverá acompanhá-lo. 

 

4.2.3 - Identificação dos serviços de Saúde, Coordenador da AMAVR e Presidente da 

ACROLAT’in 

SNS 24 – 808 24 24 24;  

Coordenador da AMAVR – 913 527 708; 

Presidente da ACROLAT’in – 927 681 623. 

 

 



 

 

4.3 - Procedimentos de prevenção: 

Procedimentos de etiqueta respiratória: 

▪ Uso de máscara quando possível; 

▪ 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. 

 

 

Procedimentos básicos para higienização das mãos: 

▪ Lavar as mãos várias vezes ao dia com água e sabão, durante pelo menos 20 segundos; 

▪ No caso de não ser possível a utilização de água e sabão, desinfetar as mãos com o álcool 

gel, cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as, até ficarem secas; 

▪ Usar os toalhetes de papel para secagem das mãos, nas instalações sanitárias e nos outros 

locais existentes.  

 

 

Procedimento de colocação de máscara cirúrgica: 

 ▪ Os funcionários ou docentes devem usar a máscara sempre que possível; 

▪ Higienizar as mãos, antes da colocação e, logo após a retirada da mesma; 

▪ É obrigatório o uso de máscara para alunos a partir do seis anos. 

 

 

Procedimentos de conduta social:  

▪ Manter o distanciamento social, sempre que possível; 

▪ Evitar o aperto de mão, beijos e abraços. 

 

 

Procedimento de Entrada e Saída dos professores: 

▪ Desinfeção das mãos com álcool gel à entrada; 

▪ Medição de temperatura. 



 

 

 

Procedimento de Entrada e Saída dos Alunos: 

▪ Efetuadas individualmente pelo pai, ou mãe, ou pessoa por eles designada, com uso de 

máscara obrigatório; 

▪ Pais no exterior devem manter o distanciamento social recomendado; 

▪ A receção assim como a entrega das crianças, será feita apenas pelo funcionário ou docente 

destacado para esse efeito; 

▪ Registo de entrada/saída do aluno efetuado pelos funcionários e docentes; 

▪ Medição de temperatura à chegada; 

▪ No caso de a criança levar mochila esta deverá ser o mais impermeável possível, de forma a 

facilitar a sua higienização. 

 

Procedimento nas Salas de Atividades: 

▪ Preferência na realização de atividades individuais, ou em pequenos grupos; 

▪ Material afeto às atividades, tais como instrumentos musicais, estantes para partituras de 

música, cadeiras entre outros, desinfetados a cada utilização; 

▪ Arejamento das salas e corredores, sempre que possível. 

 

Procedimento de Higienização das Crianças: 

▪ Idas à casa de banho individualmente; 

▪ Desinfeção das sanitas e lavatórios, após cada utilização; 

▪ Evitar toques na face, olhos ou boca do aluno; 

▪ Limpeza do nariz da criança com lenço descartável e colocado em recipiente próprio. 

 

Procedimento de Organização Geral 

▪ Ventilação e arejamento de todas as salas e corredores do local onde se desenrolam as 

atividades; 

▪ Higienização de materiais pedagógicos e outros equipamentos utilizados pelos alunos com 

produtos adequados; 

▪ Higienização dos locais mais suscetíveis de contaminação (como corrimões, interruptores e 

maçanetas de portas e janelas); 



 

 

▪ Utilização de máscaras obrigatória por parte dos funcionários, docentes e não docentes e 

pelos alunos; 

▪ Lavagem/desinfeção frequente das mãos, por parte de todos os membros, funcionários, 

docentes e não docentes e pelos alunos; 

▪ Equipamentos individuais e utilização preferencial sempre pelo mesmo aluno; 

▪ A entrada dos encarregados de educação no interior das instalações onde decorre as 

atividades letivas é proibida, ficando estes limitados apenas à receção. 

 

 4.4 - Aquisição e disponibilização de equipamentos e produtos: 

Aquisição de produtos específicos para a limpeza das instalações; 

 

4.5 – Manter a informação atualizada e disponível a toda a comunidade escolar: 

 

Procedimento em relação a Doenças: 

▪ Aluno que apresente febre, tosse, dores de corpo, diarreia, problemas gastrointestinais e 

outros sintomas suspeitos, não pode frequentar a academia de música; 

▪ Disponibilização de solução anticética de base alcoólica em todos os compartimentos do local 

onde vai desenvolver o as atividades; 

▪ Fornecimento de máscaras profissionais a todos os funcionários, docentes e não docentes e 

alunos; 

▪ Aquisição de termómetro digital de infravermelhos; 

▪ Colocação do presente Plano de Contingência na porta principal, bem como remetida via E-

mail a todos os pais ou encarregados de educação; 

▪ Ministrada aos funcionários, docentes e não docentes e pelos alunos uma sessão de 

informação, quanto ao Plano de Contingência, reforçando os procedimentos a adotar no 

encaminhamento de casos suspeitos. 

 

 

 

 

 



 

 

4.6 - Procedimentos num caso suspeito: 

4.6.1 - Definição de caso suspeito: 

A definição de caso suspeito, seguidamente apresentada, é baseada na informação 

disponível, à data, no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças 

Transmissíveis (ECDC); 

- Critérios Clínicos; 

- Critérios epidemiológicos; 

- Infeção respiratória aguda; 

- História de viagem para áreas com transmissão comunitária ativa nos 14 dias antes do 

início de sintomas; 

- Febre; 

- Tosse; 

- Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por dificuldade respiratória. 

 

4.6.2 - Procedimento em caso suspeito: 

No âmbito da infeção pelo novo COVID-19, a presente orientação descreve os 

procedimentos a ter em conta, perante o transporte de uma vítima com suspeita de 

infeção por este vírus: 

▪ Adicionar equipamento de proteção adicional, tais como: máscara e luvas; 

▪ Isolar a vítima (sala de isolamento); 

▪ Seguir as precauções básicas de controlo de infeção; 

▪ Medir e registar temperatura; 

▪ Informar o contacto de emergência; 

▪ Ligar à Saúde 24; 

▪ Em conformidade com a rastreio e a legislação em vigo informar os pais/encarregados 

de educação de um possível caso suspeito. 

 

 

 

 



 

 

4.6.3 - Orientações de encaminhamento de caso suspeito do aluno em sala de 

atividades: 

▪ O funcionário ou docente questiona o aluno, no sentido de averiguar se esta se sente 

com dificuldade respiratória, febre e, pelo menos, um dos seguintes sintomas: tosse, 

cefaleias, dores musculares, arrepios de frio, cansaço, vómitos ou diarreia; 

▪ O funcionário ou docente comunica ao coordenador da AMAVR para encaminhamento 

do caso para a sala de isolamento, seguindo com o aluno; 

▪ Os funcionários ou docentes promovem o arejamento, imediato, da sala; 

▪ Retira os objetos com que a criança estava no momento e desinfeta as mesas; 

▪ O funcionário/monitor na sala de isolamento volta a medir a temperatura da criança e 

regista; 

▪ Em caso de temperatura ≥ 38ºC comunica ao coordenador da AMAVR; 

 

 

 

 

4.6.4 - Orientações de encaminhamento de caso suspeito do aluno fora do contexto da 

sala: 

Caso o aluno não se encontre em contexto de sala, o funcionário ou docente mais 

próximo terá de efetuar os procedimentos anteriores. 

 

4.6.5 - Orientações de encaminhamento de caso suspeito de funcionário ou docente: 

▪ O funcionário ou docente dirige-se ao adulto mais próximo; 

▪ O adulto questiona o funcionário ou docente no sentido de averiguar se este 

se sente com dificuldade respiratória, febre e, pelo menos, um dos seguintes 

sintomas: tosse, cefaleias, dores musculares, arrepios de frio, cansaço, vómitos 

ou diarreia; 

▪ O funcionário ou docente comunica ao coordenador para encaminhamento do caso 

para a sala de isolamento; 

▪ O monitor, na sala de isolamento, mede a temperatura e regista; 

▪ Em caso de temperatura ≥ 38ºC comunica à coordenador; 



 

 

▪ O adulto garante a ligação para a linha de Saúde 24; 

▪ O adulto responde ao profissional de saúde do SNS24; 

▪ O adulto age em conformidade com as orientações recebidas; 

▪ O coordenador providencia o contacto de emergência. 

 

4.7 - 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; 

▪ 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. 

 

4.7.1 - Em situação de caso confirmado: 

▪ 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 fechado, com a respetiva 

fita, ou abraçadeira para o efeito e colocado dentro de outro. Deve ser segregado e enviado 

para operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico. 

 

4.7.2 - Procedimento de vigilância de contactos próximos: 

Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas que teve, 

ou pode ter tido contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19. O contacto próximo 

com caso confirmado de COVID-19 pode ser de alto, ou baixo risco. 



 

 

 

4.7.2.1 - Alto risco de exposição: 

▪ Quem partilhou os mesmos espaços do caso; 

▪ Quem esteve, face a face, com o caso confirmado, ou em espaço fechado com o 

mesmo; 

▪ Quem partilhou com o caso confirmado, instrumentos musicais, estantes de pautas 

musicais, cadeiras, mesas ou outros objetos, ou equipamentos que possam estar 

contaminados com expetoração, sangue, gotículas respiratórias. 

 

4.7.2.2 - Baixo risco de exposição: 

▪ Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. em 

movimento/circulação, durante o qual houve exposição); 

▪ 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. 

 

 

5. Considerações Finais 

 

O presente Plano de Contingência foi elaborado pelo conselho pedagógico da AMAVR e pela ACROLAT’in, 

seguindo orientações da Autoridade Regional Local de Saúde Pública e documentos orientadores da DGS - 

Direção Geral de Saúde. O Plano de Contingência será atualizado, sempre que novas informações sejam 

veiculadas pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social, pelo Ministério da Saúde, ou pela Direção 

Geral de Saúde. 

 

 

 

 

 


