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Este capítulo está estruturado sob a forma de perguntas e respostas, procurando 

elucidar sobre as principais dúvidas que possam surgir relativamente à reabertura 

dos estabelecimentos de educação e/ou ensino. 

 

 

Sabe-se que as crianças parecem ser tão suscetíveis à infeção quanto os adultos, 

apesar de apresentarem geralmente formas ligeiras da doença ou serem 

completamente assintomáticas. Relativamente às novas variantes do SARS-CoV-2, 

parece apresentarem um grau de transmissibilidade mais elevado e idêntico tanto 

em crianças, como em adultos. 

 

 
Não foi encontrada evidência que sugira que as crianças ou ambientes escolares 

são os impulsionadores da transmissão do vírus SARS-CoV-2 na comunidade. No 

entanto, informação científica indica que as crianças infetadas podem transmitir 

o vírus a outras crianças e adultos. A dinâmica desta transmissão pode ser diversa 

conforme as variantes do vírus SARS-CoV-2 em circulação. 

No âmbito da educação para a Saúde importa considerar o elevado número de 

contactos que as crianças podem ter em contexto escolar e na comunidade, bem 

como a capacidade das crianças, nas respetivas faixas etárias, cumprirem sempre e 

com rigor com as medidas de prevenção. 

Para o aumento do conhecimento sobre as crianças e a COVID-19, continuam a 

ser desenvolvidos estudos sobre o papel dos menores na transmissão de SARS-

 AS CRIANÇAS APRESENTAM MENOR RISCO DE CONTRAIR COVID-19 DO QUE OS 
ADULTOS? 

 
QUAL É O PAPEL DAS CRIANÇAS NA TRANSMISSÃO? 
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CoV-2, dentro e fora do contexto escolar. 

 

 

 Sabe-se que as pessoas com algumas doenças crónicas ou 

imunodeprimidas podem ter manifestações de COVID-19 mais graves. 

A evidência atual sugere que o risco de doença grave em crianças é, no 

geral, inferior ao risco em adultos. Contudo, podem ser consideradas precauções 

adicionais para minimizar o risco de infeção nestes grupos. 

Para tal é essencial e recomendado que a criança seja avaliada pelo 

médico assistente, que deverá avaliar o seu estado de saúde e determinar quais os 

cuidados que deve ter. 

O período de incubação é igual em crianças e adultos. Estima-se que o 

período de incubação da doença (tempo decorrido desde a exposição ao vírus 

até ao aparecimento de sintomas ou de diagnóstico da doença) seja entre 2 e 14 

dias. 

 

Qualquer pessoa com 10 ou mais anos de idade, em espaços interiores (ex: 

supermercado, farmácia, lojas ou estabelecimentos comerciais, transportes públicos) 

ou exteriores (ex: parques, jardins, ruas), deve utilizar máscara comunitária certificada 

AS CRIANÇAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE SUBJACENTES (ASMA, DIABETES, 
OBESIDADE) DEVEM FREQUENTAR A ESCOLA? 

 
QUAL É O PERÍODO DE INCUBAÇÃO DA INFEÇÃO POR SARS-COV-2 NAS CRIANÇAS? 

QUEM DEVE UTILIZAR MÁSCARA NAS ESCOLAS? 
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ou máscara cirúrgica. Nos estabelecimentos de ensino esta medida aplica-se apenas a 

partir do 2.º ciclo do ensino básico, independentemente da idade dos alunos. 

Nas crianças com idade entre 6 e 9 anos, e para todas as que frequentam o 1.º 

ciclo do ensino básico independentemente da idade, a utilização de máscara comunitária 

certificada ou máscara cirúrgica é fortemente recomendada, como medida adicional de 

proteção, em espaços interiores ou exteriores, desde que: 

a) As crianças tenham “treino no uso” e utilizem as máscaras de forma correta; 

b) Seja garantida a supervisão por um adulto. 

Nas crianças com idade inferior a 5 anos a utilização de máscara não está recomendada. 

Sem prejuízo do disposto anteriormente, a utilização de máscara deve ser sempre 
adaptada à situação clínica, nomeadamente nas situações de perturbação do 
desenvolvimento ou do comportamento, insuficiência respiratória, imunossupressão, ou 
outras patologias, mediante avaliação caso-a-caso pelo médico assistente. 

 

O teste para a deteção de SARS-CoV-2 é prescrito pelo SNS 24 ou pela 

Autoridade de Saúde territorialmente competente a todos os casos possíveis ou 

prováveis e aos contactos de alto e baixo risco, e a realizar conforme instruções 

descritas na Norma n.º 015/2020 da DGS. 

Podem ainda realizar-se testes no âmbito de rastreios/testagem 

organizados por iniciativa da Autoridade de Saúde territorialmente competente. 

Em situação de surto na escola todos os contatos (de alto e de baixo risco) 

devem realizar teste rápido de antigénio (TRAg) para SARS-CoV-2, nos termos da 

Norma n.º 019/2020 da DGS, para a rápida implementação de medidas de saúde 

pública. 

 

 
QUANDO DEVE ALGUÉM REALIZAR TESTE LABORATORIAL PARA SARS-COV-2? 
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 A área de isolamento não deve ser utilizada por mais do que um 
caso possível ou provável em simultâneo, a não ser que sejam coabitantes. 

Na eventualidade de serem identificados vários casos possíveis ou 
prováveis em simultâneo, deve recorrer-se a outras salas que não estejam a ser 
utilizadas para isolamento dos restantes casos, cumprindo os mesmos 
procedimentos dos aplicados à área de isolamento. 
 

 

Sempre que possível, deve ser privilegiado o transporte individual das 

crianças pelos encarregados de educação ou pessoa por eles designada. 

As seguintes medidas devem ser praticadas por todos os utilizadores 

sempre que utilizem transportes coletivos de passageiros, públicos ou privados, 

de acordo com a legislação em vigor e a Orientação n.º 027/2020 da DGS: 

 

 Utilizar de forma correta e adequada máscara comunitária 

certificada ou máscara cirúrgica; 

 Respeitar os circuitos adaptados e as medidas recomendadas em 

cada meio de transporte específico; 

 Manter o máximo de distância entre os utilizadores dos 

transportes, garantindo o distanciamento físico recomendado entre pessoas, 

durante o período de espera e de utilização do transporte; 

 
A ÁREA DE ISOLAMENTO PODE SER PARTILHADA POR MAIS DO QUE UM CASO POSSÍVEL 

OU PROVÁVEL? 

 
QUAIS SÃO OS CUIDADOS A TER DURANTE O TRANSPORTE DE E PARA AS ESCOLAS? 
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 Ventilar, adequadamente, o meio de transporte utilizado; 

 

 Cumprir com a etiqueta respiratória; 

 
 Desinfetar ou lavar as mãos depois de tocar em superfícies ou objetos; 

 

 Abster-se de utilizar meios de transporte coletivos sempre que 

apresentar quaisquer sintomas. 

 

 

 

De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros em vigor. 

 
 

 

A febre é um sinal que faz parte da definição de caso possível ou provável de 

COVID- 

19. Como tal, ao identificar-se um aluno com temperatural corporal ≥ 38ºC 

deve seguir-se os procedimentos descritos no Plano de Contingência (bem 

como no capítulo “ Gestão de Caso”), nomeadamente sobre o 

encaminhamento para a área de isolamento do estabelecimento, o contacto 

com o Encarregado de Educação, com o SNS 24 (808 24 24 24) ou as linhas 

telefónicas criadas especificamente para este efeito e com a Autoridade de 

Saúde territorialmente competente. 

QUAIS SÃO AS MEDIDAS A IMPLEMENTAR PELOS TRANSPORTES ESCOLARES? 

 
 O QUE FAZ A ESCOLA QUANDO UM ALUNO TEM FEBRE? 
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Importa considerar que a febre é um sinal inespecífico, que faz parte do 

quadro clínico de outras doenças. 

 

 

 

Um aluno com diagnóstico confirmado de infeção por SARS-CoV-2 deve 

permanecer em isolamento domiciliário, seguindo as indicações da Autoridade 

de Saúde territorialmente competente e de acordo com a Orientação n.º 010/2020 

da DGS, até cumprir os critérios de alta clínica e ser determinado o fim das medidas de 

isolamento pela Autoridade de Saúde. 

Esta pessoa é acompanhada clinicamente por um médico de família, utilizando 

a plataforma Trace COVID-19. 

 

 

 

Fonte: Referencial para as escolas “Controlo da transmissão de COVID-19 em contexto 
escolar” | 2021/2022 

 
O MEU EDUCANDO TEVE UM TESTE LABORATORIAL PARA SARS-COV- 2 POSITIVO, O 

QUE FAÇO? 


