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PLANO DE CONTINGÊNCIA - COVID-19 

 
 

1. ENQUADRAMENTO  

Em cumprimento do disposto no Despacho n.º 2836-A/2020, de 2 de março e em alinhamento com a 

Orientação n.º 006/2020, de 26/02/2020 da Direção-Geral da Saúde (DGS), foi elaborado o Plano de 

Contingência da Escola Artística do Conservatório de Música do Porto (CMP), no âmbito da infeção pelo 

novo Coronavírus SARS-CoV-2, agente causal da doença COVID-19. 

Este Plano, amplamente divulgado a toda a Comunidade Escolar, entrou em vigor a 9 de março de 2020 e 

estabeleceu um conjunto de orientações, de forma a proteger a saúde dos alunos, docentes, trabalhadores 

não docentes e visitantes, minimizando o risco de contágio, de forma a poder assegurar a continuidade e 

bom funcionamento das atividades escolares. 

Depois da atualização de 23 de março, o Plano de Contingência é de novo atualizado com informação 

sobre a COVID-19, bem como as medidas a implementar pelos diferentes atores da comunidade educativa 

para a prevenção e controlo da transmissão de SARS-CoV-2 no que respeita à gestão de casos, contactos 

e surtos de COVID-19 em contexto escolar, tendo em vista a Organização e Início do ano letivo 2020/2021 

e a retoma das atividades letivas presenciais. 

O presente Plano segue, as Orientações da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), 

as Orientações Conjuntas da DGEstE, Direção Geral da Educação (DGE) e da Direção Geral da 

Saúde (DGS) de 3 de julho de 2020 e mais recentemente, o Referencial para as Escolas - controlo da 

transmissão do SARS-CoV-2 em ambiente escolar, elaborado pelas Autoridades de Saúde. 

As medidas apresentadas têm como base os princípios de evidência e conhecimento científico disponível 

até ao momento, bem como a evolução da situação epidemiológica, não dispensando o cumprimento da 

legislação em vigor ou outras orientações específicas para os estabelecimentos de ensino.  

 

2.     INTRODUÇÃO  

2.1     O QUE É A COVID-19 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). 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).  
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As crianças e jovens diagnosticados com COVID-19 têm habitualmente uma manifestação ligeira da 

doença, com menor risco de complicações e hospitalização.  

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. 

Existem ainda estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente infetados em espaços 

fechados.  

Atualmente 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. A transmissão de SARS-CoV-2 pode ocorrer 

cerca de dois dias antes da manifestação de sintomas. 

2.2     QUAIS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO  

Para minimizar o risco de infeção por SARS-CoV-2, é fundamental adotar medidas de prevenção e controlo 

da transmissão da COVID-19.  

A definição destas medidas, deve considerar que o vírus se transmite de pessoa para pessoa, 

essencialmente através de gotículas que podem ser inaladas ou depositar-se em superfícies ou objetos 

em que tocamos, e, eventualmente, através de aerossóis potencialmente infetados em espaços fechados.  

Neste sentido, destacam-se as seguintes medidas:  

• Distanciamento entre pessoas;  

• Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos e etiqueta respiratória;  

• Utilização de equipamentos de proteção individual (por exemplo máscaras);  

• Higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos espaços;  

• Automonitorização de sintomas, não se deslocando para a escola pessoas com sintomas sugestivos 

de COVID-19.  

Não havendo ainda uma vacina ou tratamento específico para esta doença, as medidas preventivas 

assumem um papel crucial no combate à COVID-19.  

2.3     ENSINO EM TEMPOS DE COVID-19  

Os estabelecimentos de ensino são locais de convívio e partilha, onde importa estabelecer medidas de 

saúde pública, em alinhamento com as medidas implementadas a nível comunitário.  

Face à evolução epidemiológica e tendo como prioridade garantir o direito à educação das crianças e 

jovens, gradualmente, os países ajustaram as suas políticas e medidas, reabrindo os estabelecimentos de 

educação ou ensino.  
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O encerramento dos estabelecimentos de educação ou ensino e o confinamento, ainda que sejam medidas 

necessárias para o controlo de uma epidemia, têm impacto nos determinantes sociais, mentais e 

ambientais da saúde, que se podem refletir em consequências a longo prazo no bem-estar físico, 

psicológico e social dos alunos. Estas consequências tenderão também a aumentar as desigualdades 

sociais e de saúde já existentes.  

Neste contexto, importa definir estratégias e normas de funcionamento que permitam o ensino presencial, 

dando prioridade à prevenção da doença e à minimização do risco de transmissão de SARS-CoV-2, com 

condições de segurança e higiene nos estabelecimentos de ensino na retoma do ano letivo 2020/2021. 

Assim, para a organização do ano letivo 2020/2021, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, foram 

estabelecidas medidas excecionais e temporárias, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-

D/2020, de 20 de julho. 

 

2.4     ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LETIVAS 

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho e as orientações do 

Ministério da Educação, o CMP inicia o ano letivo 2020/2021 em regime presencial, que constitui o regime 

regra para todas as escolas. 

Os regimes misto e não presencial são considerados a título de exceção e serão aplicados quando 

necessário, e preferencialmente, aos alunos a frequentar o 3.º ciclo do ensino básico e o ensino secundário, 

podendo alargar-se excecionalmente aos restantes ciclos de ensino, em função do agravamento da 

situação epidemiológica da doença COVID-19. 

Nos regimes misto e não presencial, tal como no presencial, os alunos estão obrigados a cumprir o dever 

de assiduidade nas sessões síncronas e de realização das atividades propostas, nos termos e prazos 

acordados com o respetivo docente. Nos casos em que, por motivos devidamente justificados, o aluno se 

encontre impossibilitado de participar nas sessões síncronas, deve a escola disponibilizar o conteúdo das 

mesmas.  

Conforme definido no n.º 5 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020, de 20 de julho, a 

transição entre os regimes previstos, é solicitada à DGEstE, que decide, após ser ouvida a 

autoridade de saúde competente.  

Regime presencial  

Todas as atividades letivas e formativas, incluindo os apoios no âmbito da educação inclusiva, são 

desenvolvidas nos termos da legislação em vigor, podendo, caso seja necessário, ser implementadas 

regras específicas com vista ao cumprimento das orientações das autoridades de saúde; 
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Regime misto  

Poderá haver lugar à adoção do regime misto, quando se verifique, devido à situação epidemiológica 

causada pela doença COVID-19, a impossibilidade de manter algumas turmas ou grupos de alunos em 

regime presencial e não seja possível ou suficiente a adoção das medidas relativas ao horário de 

funcionamento, à reorganização dos horários e à gestão dos espaços escolares.  

O processo de ensino e aprendizagem deve desenvolver-se através da combinação entre atividades 

presenciais, sessões síncronas ou assíncronas e trabalho autónomo orientado.  

As atividades letivas presenciais poderão ser organizadas em regime de alternância e as não presenciais 

serão realizadas com recurso aos equipamentos e ferramentas digitais de que a escola dispõe.  

Regime não presencial  

Procedimentos a seguir de acordo com os seguintes tipos de isolamento profilático: 

• Isolamento de uma turma: 

Nas situações em que uma turma inteira esteja impedida de frequentar a escola presencialmente, por 

quarentena ou isolamento profilático preventivo determinado pela Autoridade de Saúde, decorrente de 

contacto de risco, será solicitada à DGEstE a transição ao regime não presencial para a turma em 

causa, devendo as aulas ser substituídas por sessões síncronas ou assíncronas e/ou trabalho 

autónomo orientado, privilegiando, sempre que possível, as sessões síncronas.  

Este plano deve ser comunicado pelo Diretor de Turma/Professor Titular de Turma aos alunos das 

turmas em regime integrado ou pelos professores das turmas da área vocacional dos alunos dos 

regimes articulado e supletivo. 

• Isolamento de aluno(s): 

Nas situações em que se verifique o “isolamento” de apenas um ou alguns alunos, deve ser 

adequada a cada um deles a melhor resposta pedagógica, que poderá passar por sessões 

síncronas ou assíncronas e/ou trabalho autónomo orientado, privilegiando, sempre que possível, as 

sessões síncronas. 

Estes casos devem ser comunicados aos contactos do “Ponto Focal” do Plano de Contingência e à 

secretaria da escola, que informará os respetivos Diretores de Turma ou Professores Titulares de 

Turma, caso se trate de alunos do Regime Integrado ou os professores das disciplinas da Área 

Vocacional no caso de alunos dos Regimes Articulado ou Supletivo, de forma a acionar os mecanismos 

descritos anteriormente. 

O plano a desenvolver deve ser comunicado pelo Diretor de Turma/Professor Titular de Turma aos 

alunos das turmas em regime integrado ou pelos professores da área vocacional dos alunos dos 

regimes articulado e supletivo. 
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• Isolamento de professor: 

No caso de professores impedidos de lecionar presencialmente, por estarem a cumprir isolamento 

profilático preventivo, devem os mesmos, se estiverem de acordo e se estiverem reunidas as 

condições para esse efeito, desenvolver as aulas na modalidade não presencial, através de 

sessões síncronas ou assíncronas e/ou trabalho autónomo orientado, devendo sumariar as mesmas, 

com essa indicação. 

Para esse efeito, são colocadas listas de alunos nas salas de aula onde o professor 

(substituto/coadjuvante) aí presente com a turma faz o controlo e registo de assiduidade e de 

outras ocorrências e comunica-o por email ao professor titular da disciplina, que está a lecionar 

em regime não presencial.  

• Encerramento de escola ou suspensão das atividades letivas presenciais: 

Nas situações de encerramento da escola ou suspensão das atividades letivas presenciais, as 

aprendizagens são desenvolvidas em regime não presencial, através de sessões síncronas e 

assíncronas,  

a exemplo do que aconteceu no 3.º período do ano letivo anterior, sendo então implementado o Plano 

de E@D elaborado e desenvolvido por esta escola para esse período, com o alargamento do âmbito 

a todas as disciplinas do currículo.  

O trabalho desenvolvido em regime não presencial será realizado com recurso e de acordo com os 

equipamentos e ferramentas digitais que a escola dispõe. 

Devem ser registadas as evidências dos contactos efetuados e das atividades desenvolvidas com 

os alunos, nomeadamente na Plataforma Microsoft Teams e na Plataforma MUSa, onde as aulas são 

sumariadas, devendo constar no campo “Sumário específico”, a indicação do isolamento profilático 

e da modalidade não presencial em que os alunos tiveram aula. 

Apoio aos alunos no âmbito da educação inclusiva  

A EMAEI assegura o acompanhamento aos docentes, com vista a uma adequada utilização pelos alunos 

das ferramentas e recursos digitais necessários à operacionalização das adaptações curriculares e ao 

desenvolvimento das competências e aprendizagens identificadas no Relatório Técnico Pedagógico. 

Cursos artísticos especializados 

As disciplinas de natureza prática que não possam ter lugar em regime misto ou não presencial, por 

requererem a utilização de espaços, instrumentos ou equipamentos específicos, têm lugar em regime 

presencial, garantindo-se o cumprimento das orientações das autoridades de saúde. 

Recuperação e consolidação das aprendizagens 

O ano letivo de 2020/2021, de acordo com o calendário escolar, aprovado pelo Despacho n.º 6906-B/2020,  

de 3 de julho, inicia-se com um período de recuperação das aprendizagens, que abrange as primeiras cinco 
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semanas do 1.º período letivo, que serão destinadas à recuperação e consolidação das aprendizagens, 

identificadas em função do trabalho realizado com cada aluno no ano letivo 2019/2020, podendo prolongar-

se durante todo o ano letivo.  

Programa de Mentoria  

O CMP desenvolverá um Programa de Mentoria que estimule o relacionamento interpessoal e a 

cooperação entre alunos. 

De forma a evitar o cruzamento de alunos de turmas diferentes, este programa irá privilegiar a eleição dos 

alunos mentores dentro de cada turma, começando pelos Delegados de Turma que serão chamados a 

exercer a sua liderança, apoiando e acompanhando os colegas da turma nos circuitos de circulação 

definidos pela escola. 

2.5 MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLO DA TRANSMISSÃO DO SARS-COV-2 EM 

AMBIENTE ESCOLAR 

Medidas para a reorganização do funcionamento da escola em segurança 

• Atualização e divulgação do Plano de Contingência com informação sobre a COVID-19, bem como as 

medidas a implementar pelos diferentes agentes da comunidade educativa para a prevenção e controlo 

da transmissão de SARS-CoV-2 no que respeita à gestão de casos, contactos e surtos de COVID-19 

em contexto escolar, tendo em vista a Organização e Início do ano letivo 2020/2021 e a retoma das 

atividades letivas presenciais; 

• Apresentação das medidas a Professores, Pessoal Não Docente, Associação de Pais, Autarquia e 

Autoridades da Saúde; 

• Preparação de áreas de isolamento para casos suspeitos;  

• Definição dos trajetos possíveis para o caso suspeito se deslocar ou ser levado até à área de 

isolamento;  

• Atualização dos contactos de emergência dos alunos e do fluxo de informação aos encarregados de 

educação;  

• Atualização da informação sobre a situação epidemiológica local relativa à COVID-19; 

• Preparação das instalações sanitárias para a promoção das boas práticas de higiene, nomeadamente 

a higienização das mãos com água e sabão, e secagem com toalhetes de papel;  

• Definição das normas de conduta a obedecer no atual contexto, que visam a prevenção e o controlo da 

transmissão da COVID-19 (correta higienização das mãos, etiqueta respiratória e uso obrigatório de 

máscara para adultos e alunos a partir do 2.º ciclo), através da afixação da informação em locais visíveis 

da escola e divulgação por via digital;  
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• Definição das necessárias alterações à organização e funcionamento da escola; 

• Preparação da gestão diária de resíduos; 

• Aquisição e disponibilização de solução antissética de base alcoólica (SABA) à entrada dos recintos e 

locais estratégicos da escola;  

• Aquisição de materiais e produtos de limpeza para os procedimentos adequados de desinfeção e 

limpeza dos edifícios escolares; 

• Aquisição e distribuição de máscaras a Docentes, Pessoal Não Docente e Alunos a partir do 2.º ciclo; 

• Realização de limpeza geral antes da reabertura da escola; 

• Organização dos horários e dos espaços escolares de forma a garantir as condições necessárias para 

cumprir com as recomendações de distanciamento físico, através do ajuste de horários e definição de 

circuitos diferenciados de entrada e circulação de alunos; 

2.6  CÓDIGO DE CONDUTA 

Normas gerais de higiene e segurança 

No ano letivo 2021/2022, devem ser mantidos os esforços para conter a propagação do novo coronavírus. 

Além do uso obrigatório de máscara dentro de todo o recinto escolar (interior e exterior) para adultos e 

alunos a partir do 2.º Ciclo, devem ser mantidas as regras de higienização das mãos e etiqueta respiratória, 

promovendo-se ainda, a maximização do distanciamento físico.  

Não sendo obrigatório, continua a ser fortemente recomendado o uso de máscara para alunos do 1º 

ciclo/iniciação musical. 

Nos termos do Artigo 4.º do Decreto n.º 8/2020, de 8 de novembro, será realizada a medição de temperatura 

corporal, por meios não invasivos, no controlo de acessos à escola. 

Neste sentido, reforçam-se as medidas de prevenção diária que deverão continuar a ser implementadas 

por toda a comunidade educativa: 

1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente e alunos, encarregados de educação, 

fornecedores e outros elementos externos) em todo o recinto escolar; 

2. Desinfetar as mãos com uma SABA ao entrar na escola;  

3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 

segundos;  

4. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso 

da casa de banho e sempre que necessário;  

5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de 

utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, de seguida;  

6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;  
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7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;  

8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimões, maçanetas, interruptores e outros; 

9. Não partilhar material escolar, instrumentos, telemóveis ou outros equipamentos de uso pessoal. 

2.7  ORGANIZAÇÃO ESCOLAR  

Normas de funcionamento  

1. Os alunos são organizados em turmas, mantendo-se esta organização, ao longo de todo o período de 

permanência na escola; 

2. As aulas de cada turma decorrem, sempre que possível, na mesma sala e com lugar fixo por aluno; 

3. O material escolar de cada aluno deve considerar um marcador para escrever no quadro;  

4. Os horários são ajustados da seguinte forma: 

a) Antecipação do início das atividades letivas para as 8:15h, de forma a desfasar com os horários da 

Escola Rodrigues de Freitas; 

b) Reposição dos intervalos do meio da manhã e da tarde para (manhã: 20+10 minutos) (tarde: 

10+20minutos); 

c) Manutenção de intervalo entre os períodos da manhã e da tarde, de forma a permitir diferentes 

turnos de almoço e a limpeza e ventilação das salas; 

d) No período noturno, os intervalos são reduzidos para 5 minutos. 

5. Por razões de segurança, torna-se, mais do que nunca, necessário o cumprimento escrupuloso dos 

horários por parte de todos os elementos da Comunidade Escolar. 

6. Os alunos devem permanecer na escola apenas o tempo estritamente necessário, sendo autorizada a 

sua entrada com antecedência de 15 minutos em relação ao início da aula. 

7. Sempre que terminam as atividades letivas, os alunos devem sair da escola, utilizando os circuitos de 

circulação definidos, não sendo permitida a sua permanência nos espaços de circulação. 

8. Nos intervalos, sempre que as condições climatéricas o permitam todos os alunos devem sair da sala 

e deslocar-se à área de recreio definida, de forma a poderem arejar e permitir a ventilação da sala de 

aula; 

9. As idas à casa de banho continuam a ser permitidas durante as aulas, de forma a evitar a concentração 

de alunos nas instalações sanitárias, durante os intervalos; 

10. De forma a evitar o contacto/cruzamento entre diferentes turmas e garantir o necessário distanciamento 

físico, são tomadas as seguintes medidas: 

a) As entradas e saídas dos alunos são diferenciadas e a circulação em toda a escola, (incluindo 

escadarias), é feita sempre pela direita e em fila indiana com manutenção da distância mínima 

de 1 metro, respeitando a sinalética aplicada e os circuitos definidos: (Ver planta no anexo 1): 
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• Alunos do 1.º Ciclo Integrado – Entrada e saída no recinto escolar pelo portão de acesso ao 

1.º ciclo através da Rua Instituto de Cegos S. Manuel - entrada e saída nas instalações do 1.º 

ciclo pela porta do lado do Auditório – saindo uma turma de cada vez; 

• Alunos do 1.º Ciclo Supletivo e 2.º Ciclo (todos os regimes) – Entrada e saída pela Porta de 

Entrada Principal (Praça Pedro Nunes) e circulação pela escadaria central; 

• Alunos do 3.º Ciclo e Secundário (todos os regimes) – Entrada e saída pela Entrada do (Piso 

-2) (entrada no recinto escolar através do portão lateral, com acesso pela Rua Instituto de Cegos 

S. Manuel) e circulação pela escadaria do fundo do edifício, usando a escadaria central apenas 

para acesso às salas do (piso 1); 

• A partir das 19:30h (todos os ciclos e regimes) - Entrada e saída pela Entrada principal 

(Praça Pedro Nunes) e circulação pela escadaria central. 

b) São definidas diferentes zonas “recreio ao ar livre” para os intervalos das diferentes turmas do 

regime integrado (ver planta no Anexo 1);  

1.º Ciclo  

Espaço do 1.º ciclo e jardim ao fundo dos campos (montes); 

2.º Ciclo: 

5.º A, 5.º B e 6.º A, 6.º B e 5.º C 

– Pátio interior das salas de piano e Pátio interior de acesso ao Bar 

3.º Ciclo  

7.º A, 7.º B – Jardim dos Músicos 

8.º A, 8.º B e 8.º C – Alameda central junto aos campos 

9.º A e 9.º B – Campo de jogos do lado do Auditório 

Secundário 

10.º A, 11.º A e 12.º A – Praça do Auditório 

11. A distribuição das salas de aula privilegia a utilização de salas amplas e arejadas, sendo distribuídas 

em função do número de alunos por turma;  

12. Nas salas de turmas, são mantidas as medidas de distanciamento, garantindo a maximização do 

espaço entre alunos e é obrigatório o uso de máscara para professores e alunos a partir do 5.º ano. 

Assim:  

a) As mesas devem ser dispostas, sempre que possível, junto das paredes e janelas, de acordo com 

a estrutura física das salas;  
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b) As mesas devem estar dispostas, preferencialmente, com a mesma orientação. Pode ainda optar-

se por outro tipo de organização do espaço, evitando uma disposição que implique ter alunos 

virados de frente uns para os outros; 

c) Sempre que possível, deve garantir-se um distanciamento físico entre os alunos e alunos/docentes 

de, pelo menos, 1 metro, sem comprometer o normal funcionamento das atividades letivas.  

d) Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança dos alunos, devem manter-se as 

janelas e/ou portas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar e evitar toques 

desnecessários em superfícies;  

13. Nas aulas de instrumentos de sopro, canto e classes de conjunto poderá ser aberta a exceção ao 

uso obrigatório de máscara, sempre que não seja possível a sua utilização durante a execução musical. 

Nesse caso, deve ser reforçado o distanciamento e poderão ser utilizados painéis separadores em 

acrílico ou acetato. 

14. Não é permitida a concentração de alunos nos espaços comuns ou de circulação da escola 

15. Cantina – Almoços 

a) Os períodos de almoço são desfasados entre turmas, de forma a respeitar as regras de 

distanciamento e evitar a concentração de alunos;  

b) O almoço dos alunos do 1.º ciclo integrado será servido na modalidade de take-away, na Sala 

Polivalente do Auditório. 

c) Para os restantes alunos, a marcação das refeições e o carregamento dos cartões podem ser 

feitos online em aerfreitas.giae.pt podendo fazer login da seguinte forma: 

utilizador: t+número de processo do aluno 

palavra passe: número de identificação fiscal do aluno 

caso não tenha NIF, deverá colocar: 999999999 

d) Na marcação do almoço é possível fazer a opção entre o consumo da refeição na cantina, 

podendo vir a ser possível a escolha da modalidade de take-away, caso esta venha a ser 

autorizada pela DGEstE. 

e) Em qualquer das modalidades, o almoço é servido na hora, nas instalações da cantina. 

f) São criados turnos para almoço e zonas separadas por níveis, onde os alunos poderão almoçar, 

com lotações máximas definidas de forma a manter o necessário distanciamento: 

2.º Ciclo – Área de alunos do (Piso 0) 

3.º Ciclo – Área de alunos do (Piso -1) 

Secundário – Foyer do Auditório 

g) Os alunos devem proceder à lavagem das mãos antes e após o consumo de qualquer refeição, 

sendo obrigatória a utilização de máscara, exceto no período de refeição. 
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16. O Bar da escola, por razões de segurança, vai funcionar em horário reduzido, que será oportunamente 

divulgado e o uso das máquinas dispensadoras de comida ou bebida tem que obedecer às instruções 

específicas de segurança e higiene afixadas na própria máquina. 

17. Biblioteca Escolar 

A Biblioteca escolar funcionará entre as 10:00h e as 16:00h, com lotação limitada, sendo que este 

horário pode sofrer alterações mediante a evolução da situação pandémica.  

O horário, assim como as normas internas de funcionamento e segurança, estarão disponíveis nos 

canais de comunicação digital e afixados à entrada da Biblioteca.  

18. Aulas de Ed. Física  

As atividades desportivas, bem com outras atividades que impliquem maior contacto físico, devem ser 

planificadas e adequadas às orientações das autoridades de saúde em vigor. 

Assim, de acordo com as Orientações da DGS, os procedimentos para as aulas de Ed. Física devem 

ser os seguintes: 

• Optar preferencialmente pelos espaços exteriores; 

• Fazer uso de cortinas separadoras no espaço interior; 

• Ao usar um espaço interior, sempre que possível manter portas e janelas abertas; A utilização do 

ginásio pequeno/piscina, devido às suas reduzidas dimensões, apenas será utilizado como último 

recurso. A utilização deste espaço pressupõe, em princípio, a utilização em simultâneo de um dos 

espaços exteriores, podendo a turma ser dividida em dois grupos. Nos dias de chuva, o grupo que 

ficar no exterior, poderá permanecer na galeria do ginásio pequeno/piscina a assistir à aula dos 

colegas e a meio do tempo da aula os grupos trocam; 

• Assegurar o distanciamento físico entre os alunos durante as atividades físicas recomendado pela 

DGS (3 metros); 

• Privilegiar as tarefas/modalidades desportivas individuais; 

• Os jogos desportivos coletivos, após ser conhecido o local para depósito e desinfeção do material 

móvel, serão abordados sob a forma de habilidades motoras específicas de cada modalidade, não 

havendo por isso o risco de contacto físico entre alunos; 

• Evitar a partilha de materiais; 

• Desenvolver situações de aprendizagem com grupos reduzidos em espaços amplos; 

• Nos jogos desportivos coletivos, considerar a utilização de jogos reduzidos e condicionados; 

• É interdito o uso de material desportivo trazido pelos alunos;  

• No início da aula os alunos fazem a desinfeção das mãos e dirigem-se ao espaço da aula, onde 

está o professor para os receber; 
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• Ficarão sentados na bancada, exterior ou interior, consoante o local da aula, com o distanciamento 

físico de dois metros entre si, para receberem as informações iniciais da aula. Neste momento será 

feita a chamada e os alunos serão instruídos das movimentações principais da aula relativas à sua 

organização e gestão; 

• Os alunos devem guardar a sua máscara, no início da aula, num bolso do seu equipamento 

desportivo ou, eventualmente, dentro da mochila no local, sendo responsáveis pela mesma; 

• A garrafa de água individual e devidamente identificada, deve ficar num local visível e distanciada 

das demais; 

• A saída dos alunos no final da aula será feita de forma faseada evitando a aglomeração; 

• Não podendo tomar banho, poderá haver acesso a balneário de apoio onde os alunos poderão 

trocar de camisola e efetuar alguma higiene pessoal com recurso a toalhitas, se o desejarem. 

19. O Pessoal Docente utiliza as entradas e saídas habituais, assim como a Sala de Professores e 

Gabinetes de Trabalho, respeitando as normas de segurança e higiene impostas pela DGS. 

20. O Controlo biométrico de acessos e assiduidade Pessoal Docente e Não Docente não deve ser usado, 

devendo ser feito através do cartão magnético, no mesmo dispositivo de leitura; 

21. O acesso ao interior das instalações escolares fica restrito a alunos, professores e funcionários, sendo 

suspenso o acesso e permanência na escola a pais, familiares ou outros visitantes que não tenham 

sido convocados/autorizados para tal. O acompanhamento de alunos (entradas e saídas) será feito no 

exterior da escola, cumprindo os horários estabelecidos; 

 

Outras Medidas de prevenção 

 

• Pessoas externas ao processo educativo (p. ex. fornecedores) só devem entrar no recinto escolar 

quando tal for imprescindível e, sempre, de forma segura, utilizando máscara e evitando contacto com 

os alunos e pessoal docente e não docente; 

• Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos, sempre que possível;  

• Respeitar a lotação definida para cada espaço e o distanciamento físico nos eventos e reuniões com 

um número mais alargado de pessoas;  

• Privilegiar a via digital ou telefónica no contacto entre a escola e os encarregados de educação, 

substituindo a caderneta escolar pela comunicação e troca de informação através de email;  

• Nos casos em que seja necessário reunir presencialmente, estas reuniões deverão ser 

preferencialmente individuais ou em pequenos grupos, mantendo as medidas de higiene e 

distanciamento;  
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• As crianças, os alunos, bem como o pessoal docente e não docente com sinais ou sintomas 

sugestivos de COVID-19 não devem apresentar-se na escola. Devem contactar o SNS24 (808 

242424) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e proceder de acordo com 

as indicações fornecidas, pelos profissionais de saúde.  

• Reforçar a ventilação de espaços e a renovação do ar nos espaços de trabalho e de concentração de 

pessoas, através dos sistemas de ventilação natural, mantendo, sempre que possível, as portas e 

janelas abertas. 

• As Audições, Concertos, Masterclasses e outras atividades abertas ao público terão que sujeitar-se às 

normas em vigor da DGS, respeitando a lotação máxima definida para cada espaço; 

• Nestes eventos, poderá ser aberta a exceção ao uso obrigatório de máscara, por parte dos executantes, 

nos casos em que se torna impossível o seu uso durante a execução musical (instrumentos de sopro 

e canto). 

Estas medidas podem sofrer alterações e ser ajustadas a qualquer momento, de acordo com a evolução 

pandémica e as orientações do Ministério da Educação e das Autoridades de Saúde. 
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3. PLANO DE CONTINGÊNCIA  

3.1 Identificação do Ponto Focal do Plano de Contingência e contactos 

O Conservatório de Música do Porto designa 2 responsáveis e um substituto (Ponto Focal) pela gestão de 

qualquer caso suspeito de COVID-19. É a este Ponto Focal que deverá ser reportada uma situação de 

doença enquadrada de um membro da Comunidade Educativa ou visitante com sintomas e ligação 

epidemiológica compatíveis com a definição de caso possível de COVID-19.  

Sempre que for reportada uma situação, o Ponto Focal deverá assegurar o cumprimento dos 

procedimentos estabelecidos no Plano de Contingência para a Doença e dar conhecimento ao Diretor ou 

outro elemento da Direção Executiva, que o substitua.  

 
DESIGNAÇÃO DO PONTO FOCAL 

Judite da Conceição Rodrigues (Coordenadora do Projeto Educação para a Saúde) 

911710460 

juditerodrigues@prof.conservatoriodemusicadoporto.pt 

 

Poderão ainda ser contactados a qualquer momento: 

António Moreira Jorge (Diretor)  

911710453  

diretor@conservatoriodemusicadoporto.pt 

 

Áurea Guerner (Subdiretora) 

911710457  

aureaguerner@prof.conservatoriodemusicadoporto.pt 

 

3.2  Estratégias de substituição de pessoal docente e não docente em caso de 
absentismo por doença ou necessidade de isolamento profilático  

As condições de funcionamento da escola serão avaliadas pela direção, de acordo com a avaliação do 

grau de risco pelas entidades competentes da área governativa da saúde e os seus serviços e atividades 

(serviços administrativos, atividades letivas, incluindo audições, concertos e outros eventos ou iniciativas 

públicas, realizados quer em locais fechados quer em locais abertos ao público), poderão ser reduzidos, 

suspensos ou cancelados, podendo mesmo obrigar ao encerramento parcial ou total da escola, de acordo 

com as orientações das Autoridades de Saúde e do Ministério da Educação, na salvaguarda da segurança 

e da saúde de todos os elementos da Comunidade Educativa.  

mailto:juditerodrigues@prof.conservatoriodemusicadoporto.pt
mailto:diretor@conservatoriodemusicadoporto.pt
mailto:aureaguerner@prof.conservatoriodemusicadoporto.pt
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Será dada prioridade ao funcionamento das atividades letivas. 

 

 

São ainda consideradas atividades prioritárias: 

▪ A vigilância dos alunos; 

▪ A limpeza e desinfeção de espaços; 

▪ A segurança/vigilância do edifício; 

▪ Os contactos com exterior (Ministério de Educação, serviços de saúde, encarregados de 

educação…). 

 

3.3 Medidas de isolamento 

São criadas duas salas de “isolamento”, devidamente identificadas, “Sala de Isolamento 1” na entrada do 

Piso 0 e “Sala de Isolamento 2” no 1º Ciclo. Este isolamento tem como finalidade evitar ou restringir o 

contacto direto com quem apresente os sintomas descritos, de forma a evitar a propagação da doença na 

comunidade. A deslocação de um caso suspeito para a área de isolamento deve ser feita pelo trajeto mais 

curto, evitando contacto com pessoas e superfícies frequentemente manuseadas e mais utilizadas (ex. 

corrimões, maçanetas de portas, botões de elevadores). 

No exterior da sala de “isolamento”, estarão disponíveis: 

• Máscara cirúrgica para utilização pelo caso suspeito; 

• Máscara cirúrgica e luvas descartáveis para utilização pelo acompanhante do caso;  

• Solução antisséptica de base alcoólica (SABA). 

 

 

  



 

 
 

ENSINO ARTÍSTICO ESPECIALIZADO  

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DO PORTO 
MEDALHA DE MÉRITO GRAU OURO DA CIDADE 

  

 

Página 18 de 33 

ESA 404214 
Praça Pedro Nunes - 4050-466 Porto - Portugal | Telefone: 222073250 | Fax: 222073251 

Email: secretaria@conservatoriodemusicadoporto.pt    |   site: http://www.conservatoriodemusicadoporto.pt 

 

4. GESTÃO DE CASO 

4.1  ATUAÇÃO PERANTE UM CASO SUSPEITO DE COVID-19  

Perante a identificação de um caso suspeito, devem ser seguidos os seguintes passos:  

 

Figura 1. Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar 

 

1.º) Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa presente neste estabelecimento 

de ensino, são imediatamente ativados todos os procedimentos constantes no presente Plano de 

Contingência e é contactado o ponto focal (Anexo 2).  
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2.º) O caso suspeito de COVID-19 quando se trate de um menor, é acompanhado por um Assistente 

Operacional para a área de isolamento, de acordo com a tabela abaixo, através do percurso mais curto e 

dos circuitos de circulação definidos neste Plano de Contingência. Sempre que se trate de um adulto, dirige-

se sozinho para a área de isolamento. Na área de isolamento consta o fluxo de atuação perante um caso 

suspeito de COVID-19 em contexto escolar (Anexo 3).  

 

Assistente Operacional Período Sala de isolamento 

Pedro Pinto Manhã 1º Ciclo 

Mohammed Griba Manhã 1º Ciclo 

Catarina Faria Tarde 1º Ciclo 

Ana Vieira Tarde 1º Ciclo 

Olinda Velho Manhã Entrada piso 0 

Lina Carvalho Manhã Entrada piso 0 

Carolina Almeida Tarde Entrada piso 0 

Ana Sousa Tarde Entrada piso 0 

 

3.º) Caso se trate de um menor de idade, é contactado de imediato o encarregado de educação, de modo 

a informá-lo sobre o estado de saúde do menor. O encarregado de educação deve dirigir-se à escola, 

preferencialmente em veículo próprio.  

 

4.º) Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um adulto, contacta o SNS 24 

ou outras linhas criadas para o efeito e segue as indicações que lhe forem dadas. O diretor ou o ponto 

focal pode realizar o contacto telefónico se tiver autorização prévia do encarregado de educação.  

Na sequência da triagem telefónica:  

• Se o caso não for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou 

outras linhas), a pessoa segue o procedimento normal da escola, de acordo com o quadro 

clínico apresentado. Terminam os procedimentos constantes no Plano de Contingência para 

COVID-19 e não se aplica o restante “Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-

19 em contexto escolar”.  

• Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou outras 

linhas) será encaminhado de uma das seguintes formas:  

o Autocuidado: isolamento em casa;  

o Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados de Saúde Primários;  

o Avaliação Clínica em Serviço de Urgência.  
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Devem ser prosseguidos os procedimentos do ponto 5, “Fluxograma de atuação perante um caso suspeito 

de COVID-19 em contexto escolar”.  

Nota: Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito, a Autoridade de 

Saúde Local deve ser informada da situação pelo diretor da escola ou pelo ponto focal deste plano de contingência.  

 

5.º) Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pela SNS 24 ou outras linhas de triagem telefónica, 

é contactada de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, cujos 

contactos telefónicos constam num documento visível na área de isolamento, e devem estar gravados no 

telemóvel do ponto focal e do diretor do estabelecimento de ensino.  

 

6.º) A Autoridade de Saúde Local:  

• prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização;  

• esclarece o caso suspeito, se for um adulto ou o encarregado de educação, caso se trate de um 

menor sobre os cuidados a adotar enquanto aguarda confirmação laboratorial e sobre os 

procedimentos seguintes (no que for aplicável da Orientação n.º10/2020 da DGS).  

A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de teste deve ser feita 

em viatura própria, ou em viatura própria dos encarregados de educação, caso seja menor de idade. Se tal 

não for possível, deve ser utilizada uma viatura de transporte individual, não devendo recorrer-se a 

transporte público coletivo. Durante todo o percurso o caso suspeito e o(s) respetivo(s) acompanhante(s) 

devem manter a máscara devidamente colocada.  

 

7.º) A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com escola, procede a uma rápida avaliação da 

situação/risco, para decidir a celeridade e amplitude das medidas a adotar. Caso considere necessário, 

pode implementar medidas de proteção, enquanto aguarda confirmação laboratorial, nomeadamente:  

• Isolamento dos contactos que estiveram sentados em proximidade na sala de aula ou no refeitório 

ou outros contactos próximos identificados;  

Após confirmação laboratorial do caso, a Autoridade de Saúde Local deve prosseguir com a investigação 

epidemiológica (in loco, se necessário):  

• Inquérito epidemiológico;  

• Rastreio de contactos;  

• Avaliação ambiental.  
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8.º) A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o estabelecimento de 

educação ou ensino sobre as medidas individuais e coletivas a implementar, de acordo com a avaliação 

da situação/risco efetuada, nomeadamente:  

• Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo o 

estabelecimento de ensino;  

• Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo caso suspeito, 

bem como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS);  

• Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois sacos de plástico, 

resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e colocação dos 

mesmos em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em 

ecopontos).  

Para implementação de medidas e gestão de casos, a Autoridade de Saúde Local, pode mobilizar e liderar 

uma Equipa de Saúde Pública. 

  

4.2  ATUAÇÃO PERANTE UM CASO CONFIRMADO DE COVID-19 FORA DA ESCOLA  

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de ensino, devem ser seguidos os 

seguintes passos:  

 

Figura 2. Fluxograma de atuação perante um caso confirmado de COVID-19 em contexto escolar. 

 

1.º) Perante a comunicação de um caso confirmado de COVID-19 de uma pessoa que tenha frequentado 

o CMP, devem ser imediatamente ativados todos os procedimentos constantes no Plano de Contingência 

e ser contactado o ponto focal (Anexo 2).  
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2.º) A Direção ou o ponto focal contacta de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde 

Pública Local, a informar da situação. 

  

3.º) A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local, assegura a investigação 

epidemiológica (in loco, se necessário):  

• Inquérito epidemiológico;  

• Rastreio de contactos;  

• Avaliação ambiental.  

 

4.º) De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local informa os contactos de 

alto e de baixo risco e o estabelecimento de educação ou ensino, sobre quais as medidas individuais e 

coletivas a implementar, nomeadamente:  

• Isolamento de contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo o estabelecimento 

de educação ou ensino;  

• Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços utilizados pelo caso suspeito, bem 

como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS);  

• Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois sacos de plástico, 

resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e colocação dos 

mesmos em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em 

ecopontos).  

 

4.3  MEDIDAS A ADOTAR PELO CASO CONFIRMADO  

Perante um caso com teste laboratorial (rRT-PCR) positivo para COVID-19, o mesmo deve permanecer 

em isolamento até cumprir com os critérios de cura documentada (Norma nº. 004/2020 da DGS).  

A definição do local de isolamento dependerá da gravidade do quadro clínico e das condições de 

habitabilidade de cada pessoa. 

As pessoas com COVID-19, são consideradas curadas quando:  

Apresentam ausência completa da febre (sem recurso a medicação) e melhoria significativa dos sintomas 

durante 3 dias consecutivos, 10 dias após o início dos sintomas (nos doentes sem internamento hospitalar 

por COVID-19) ou dois testes laboratoriais (rRT-PCR) negativos, com pelo menos 24 horas de diferença, 

realizados, no mínimo, 14 dias após o início dos sintomas (nos doentes com internamento hospitalar por 

COVID-19).  

Após determinação de cura e indicação da Autoridade de Saúde Local, a pessoa pode regressar à escola. 
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5. RASTREIO DE CONTACTOS  

O rastreio de contactos é uma medida de saúde pública cujo objetivo é a rápida identificação de pessoas 

que estiveram em contacto com um caso confirmado de COVID-19, garantindo a identificação de possíveis 

casos secundários, com vista à interrupção da transmissão da doença.  

Este rastreio compreende três passos (Norma n.º 015/2020 da DGS):  

 

 

5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS CONTACTOS  

O rastreio de contactos deve ser iniciado prontamente após a confirmação de um caso de COVID-19, 

preferencialmente nas 12 horas seguintes à identificação do caso, incluindo os contactos na escola 

(alunos, pessoal docente, pessoal não docente), os coabitantes e contactos de outros contextos que 

possam ser relevantes (Norma n.º 015/2020 da DGS). 

 

5.2 CLASSIFICAÇÃO DOS CONTACTOS  

O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é dependente do nível de exposição, sendo os contactos 

classificados, de acordo com esse nível, em exposição de alto risco e de baixo risco. Esta estratificação 

de risco é realizada pela Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública no decurso da investigação 

epidemiológica, de acordo com a Norma n.º 015/2020 da DGS.  

 

5.3 IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS  

A Autoridade de Saúde Local, após identificação e classificação do nível de risco dos contactos do caso 

de COVID-19, e de acordo com a avaliação de risco efetuada, implementa um conjunto de medidas 

individuais e coletivas (Norma n.º 015/2020 da DGS).  
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MEDIDAS INDIVIDUAIS A APLICAR AOS CONTACTOS  

Contactos de alto risco  

Os contactos classificados como tendo exposição de alto risco ficam sujeitos aos procedimentos de:  

• Isolamento profilático no domicílio ou noutro local definido pela Autoridade de Saúde, até ao final 

do período de vigilância ativa (Despachos n.º 2836-A/2020 e/ou n.º 3103-A/2020);  

• Teste laboratorial para deteção de SARS-CoV-2;  

• Vigilância ativa durante 14 dias, desde a data da última exposição.  

 

ATENÇÃO:  

A realização de teste molecular com resultado negativo não invalida a necessidade do cumprimento do período de isolamento 

profilático e vigilância ativa de 14 dias desde a data da última exposição.  

 

Se o resultado do teste molecular for positivo, considera-se como caso confirmado e iniciam-se os 

procedimentos relativos à “Abordagem do caso confirmado de COVID-19" do presente documento (capítulo 

4.3) e da Norma nº. 004/2020 da DGS e os procedimentos de “Rastreio de contactos” do presente 

documento (capítulo 4) e da Norma n.º 015/2020 da DGS.  

A Autoridade de Saúde Local determina as medidas supramencionadas e informa todos os intervenientes 

dos procedimentos a adotar.  

Contactos de baixo risco  

Os contactos classificados como tendo exposição de baixo risco ficam sujeitos aos procedimentos de:  

Vigilância passiva, com monitorização de sintomatologia pelos encarregados de educação, se menores, 

ou pelo próprio, durante 14 dias desde a data da última exposição.  

 

MEDIDAS COLETIVAS A ADOTAR PELO ESTABELECIMENTO ENSINO  

A Autoridade de Saúde pode determinar, além das medidas individuais a adotar pelos contactos, outras 

medidas coletivas a aplicar pelo estabelecimento de ensino, em obediência do Princípio da 

Proporcionalidade:  

• Encerramento de uma ou mais turmas;  

• Encerramento de uma ou mais zonas da escola;  

• Encerramento de toda a escola*.  

*O encerramento de toda a escola só deve ser ponderado em situações de elevado risco no estabelecimento ou na comunidade. 

Esta medida apenas pode ser determinada pela Autoridade de Saúde Local, envolvendo na tomada de decisão as Autoridades de 

Saúde Regional e Nacional.  

• Se considerar necessário, a Autoridade de Saúde Local pode recomendar outras medidas. 
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6. GESTÃO DE SURTOS  

6.1 GESTÃO DE SURTOS  

Será considerado um surto em contexto escolar, qualquer agregado de 2 ou mais casos com infeção ativa 

e com ligação epidemiológica. Numa situação em que existam dois ou mais casos com origens diferentes, 

a atuação é análoga, pelo que doravante ambas se designam como “surtos”.  

Perante casos de COVID-19, no estabelecimento de ensino podem verificar-se diferentes Cenários:  

• “Surto” numa turma: casos numa turma ou turmas que funcionem em coorte (ver Glossário). Nas 

coortes, as cadeias de transmissão poderão ficar circunscritas a este grupo de contacto mais 

próximo;  

• “Surto” em várias turmas sem ligação epidemiológica: casos que ocorrem em diferentes turmas 

no mesmo período temporal, mas sem ligação epidemiológica entre eles;  

• “Surto” em várias turmas com ligação epidemiológica: casos que ocorrem em diferentes 

turmas, resultantes de transmissão secundária ou terciária dentro da comunidade escolar;  

• “Surto” sem controlo de transmissão: elevado número de casos em diferentes grupos da 

comunidade escolar (alunos, pessoal docente e não docente) com transmissão não controlada.  

 

Perante a existência de um “surto” num estabelecimento de ensino, será necessário uma rápida atuação e 

aplicação de medidas individuais e coletivas pela Autoridade de Saúde Local. As medidas a adotar irão 

depender de um conjunto de fatores considerados na avaliação de risco, realizada pela Autoridade de 

Saúde Local, tais como:  

• Distanciamento entre pessoas;  

• Disposição e organização das salas;  

• Organização das pessoas por coortes;  

• Organização estrutural da escola, nomeadamente corredores e circuitos de circulação;  

• Ventilação dos espaços;  

• Período entre o início de sintomas e a identificação do caso suspeito;  

• Outros fatores.  

Como tal, é importante ressalvar que a avaliação de risco é feita caso a caso, pela Autoridade de Saúde 

Local, e da mesma podem resultar diferentes medidas a implementar. 
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6.2 IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS  

Após a realização da investigação epidemiológica, a Autoridade de Saúde Local decidirá, de acordo com 

a avaliação de risco, quais as medidas de controle a implementar, podendo determinar:  

• Isolamento de casos confirmados ou suspeitos;  

• Isolamento de casos confirmados ou suspeitos e isolamento profilático de contactos de alto risco; 

Encerramento de uma ou mais turmas;  

• Encerramento de uma ou mais zonas da escola;  

• Encerramento de toda a escola*.  

* O encerramento de toda a escola só deve ser ponderado em situações de elevado risco no estabelecimento ou na comunidade. 

Esta medida apenas pode ser determinada pela Autoridade de Saúde Local, envolvendo na tomada de decisão as Autoridades de 

Saúde Regional e Nacional.  

 

No quadro 1 apresentam-se medidas a implementar mediante a magnitude da transmissão de SARS-CoV-

2 na comunidade escolar. Contudo, a intervenção de Saúde Pública e respetivas medidas que são 

recomendadas devem decorrer de uma minuciosa avaliação caso a caso. Estas medidas deverão ser 

adequadas à realidade local e considerar, entre outros fatores, a situação epidemiológica em que o 

estabelecimento de educação ou ensino se insere, as condições do mesmo, assim como a existência de 

recursos necessários para controlo da transmissão.  

Quadro 1. Medidas a implementar em contexto de surto 

CENÁRIOS  MEDIDAS CUMULATIVAS A IMPLEMENTAR  

A  A Autoridade de Saúde Local decidirá de acordo com a avaliação de risco 

quais as medidas de controle a implementar, incluindo:  

• • Isolamento dos casos;  

• • Rastreio de contactos;  

• • Isolamento profilático dos contactos de alto risco;  

• • Realização de testes laboratoriais aos contactos de alto risco.  

B  A Autoridade de Saúde Local estuda a relação entre os casos e serão avaliadas 

medidas adicionais em relação ao cenário A, incluindo:  

• • Encerramento das turmas com casos confirmados, durante 14 dias 

desde a data de início de isolamento profilático de todos os contactos;  

• • Encerramento de uma ou mais zonas da escola, durante 14 dias 

desde a data de início de isolamento profilático de todos os contactos.  

C  A Autoridade de Saúde Local estuda a relação entre os casos e serão avaliadas 

medidas adicionais em relação ao cenário B, incluindo:  

• • Alargamento das medidas de isolamento a contactos de baixo risco.  

D  A Autoridade de Saúde Local, em articulação com as Autoridades de Saúde 

Regional e Nacional, pode considerar a necessidade de escalar as medidas, 

avaliando o encerramento temporário do estabelecimento de educação ou 

ensino. A sua reabertura deverá ocorrer quando a Autoridade de Saúde assim 

o determinar, com base no controlo da situação epidemiológica e quando esta 

não representar risco para a comunidade escolar.  
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7. COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS PARCEIROS  

É fundamental envolver os parceiros da comunidade educativa para apoiar o estabelecimento de 

educação ou ensino a responder de forma célere e adequada e controlar a transmissão de SARS-CoV-2.  

A comunicação tem um papel fundamental. Deste modo, a partilha regular de pontos de situação, de 

medidas e recomendações a adotar em cada momento, são peças chave na estratégia de comunicação e 

promoção de literacia em saúde, que permitem não só tranquilizar e dar confiança face à incerteza, como 

também a adoção de comportamentos de proteção da saúde na comunidade escolar e nos parceiros.  

Pela sua importância estratégica, a articulação com os parceiros da comunidade educativa, deve ser 

promovida e potenciada. É fundamental garantir o cumprimento de todos os procedimentos, como 

estratégia de envolvimento em todo o processo e, sempre que possível, na tomada de decisão, através da 

participação de todos, desde o momento inicial na resposta a um surto. 

 

Figura 3. Fluxograma de atuação perante um surto em contexto escolar 

 

1.º) A Autoridade de Saúde Local procede à ativação da Equipa de Saúde Pública para apoiar nas fases 

de investigação epidemiológica, gestão de casos, comunicação e implementação das medidas de 

prevenção e controlo da transmissão de SARS-CoV-2.  

 

2.º) Perante um surto de COVID-19 ou um caso com grande transcendência social, a Autoridade de Saúde 

Local informa a Comissão Municipal de Proteção Civil, garantido assim a fácil articulação e colaboração 
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institucional entre todos os organismos e serviços com responsabilidades, promovendo o acionamento dos 

planos de emergência pela Comissão Municipal de Proteção Civil, sempre que tal se justifique.  

3.º) De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública 

comunica à Direção o risco e as medidas de proteção individuais e coletivas a adotar.  

 

4.º) Após indicação da Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública, a Direção informa todos 

os encarregados de educação e restante comunidade escolar da existência de um surto, das 

medidas que foram tomadas e das que deverão ser adotadas. Esta comunicação deve ser detalhada, 

preservando a confidencialidade e anonimato dos envolvidos. 

  

5.º) A Direção assegura a disponibilização de recursos e equipamentos para garantir o cumprimento das 

medidas indicadas pela Autoridade de Saúde. Neste processo o papel das Autarquias é fundamental.  

O encerramento de parte ou da totalidade da escola não implica necessariamente a interrupção do 

processo pedagógico ou de aprendizagem. 

 

 

 

Conservatório de Música do Porto, 10 de setembro de 2021 

 

 

O Diretor 

_________________________ 

(António Moreira Jorge) 

  



 

 
 

ENSINO ARTÍSTICO ESPECIALIZADO  

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DO PORTO 
MEDALHA DE MÉRITO GRAU OURO DA CIDADE 

  

 

Página 29 de 33 

ESA 404214 
Praça Pedro Nunes - 4050-466 Porto - Portugal | Telefone: 222073250 | Fax: 222073251 

Email: secretaria@conservatoriodemusicadoporto.pt    |   site: http://www.conservatoriodemusicadoporto.pt 

 

 
 
 
 

8. ANEXOS
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Anexo 1 

Planta das Entradas e Zonas de Recreio  
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Anexo 2: LISTA DE CONTACTOS ÚTEIS  
 

Plano de Contingência COVID 19 

 

 

UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA 
  
Linha saúde 24 
808 24 24 24 
 
AUTORIDADE DE SAÚDE LOCAL  
 
Delegada de Saúde Pública do ACES Porto Ocidental – (Coordenadora) 
Delfina Antunes 
926 696 137 
 
Teresa Saraiva 
926 696 440 
 
Jorge Gonçalves 
926 696 017 
 
CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DO PORTO 
 
António Moreira Jorge (Diretor) 
911 710 453 
 
Áurea Guerner (Subdiretora) 
911 710 457 
 
Ponto Focal do Plano de Contingência 
Judite da Conceição Rodrigues (Coordenadora do Projeto Educação para a 
Saúde) 
911 710 460 
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ANEXO 3: FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID-19  
 

Plano de Contingência COVID 19 

 

Menores de Idade 
 

 

 

Fluxo 1: Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em menor de idade – (Referencial para as escolas | 2020) 
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FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO SUSPEITO DE COVID-19  
 

Plano de Contingência COVID 19 

 
 

Adultos 
 

 

 

Fluxo 2: Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em adultos – (Referencial para as escolas | 2020) 

 


