
 
Referencial Escolas – Controlo da Transmissão de Covid-19 em contexto escolar 

ORIENTAÇÕES PARA O ANO LETIVO 2021-2022 

 

A Direção Regional da Saúde (DRS) procedeu à divulgação do documento intitulado Referencial 

Escolas – Controlo da Transmissão de Covid-19 em contexto escolar, que visa salvaguardar 

a retoma das atividades letivas e não letivas em condições de segurança, garantindo o direito 

de todos à educação no ano letivo de 2021/2022, a saber: 

 

a) 2º e 3ºciclos, ensino secundário e profissional: consideram-se contactos de alto risco, 

colegas de turma com maior proximidade (exemplo colegas sentados em momentos de 

refeição) ou intimidade, sendo que apenas estes estarão em vigilância ativa, com 

necessidade de cumprir isolamento profilático e ser alvo de testagem para deteção de 

infeção por SARS-CoV-2 por RT PCR de acordo com a norma da DGS nº 015/2020. 

 

b) O isolamento profilático dos contactos de alto risco deverá seguir a orientação da DGS 

nº 010/2020, de 16/03/2020. Os restantes coabitantes poderão seguir a sua atividade 

diária normal, desde que esteja garantido as condições de isolamento recomendadas e na 

ausência de sintomatologia sugestiva de COVID-19. Crianças consideradas como contactos 

de alto risco e com idade inferior a 12 anos poderão realizar o isolamento profilático 

acompanhas por um dos progenitores ou tutores legais. 

 

c) Aos contactos de baixo risco, em vigilância passiva, é recomendada a realização de testes 

gratuitos TRAG, nos postos aderentes, ao abrigo da estratégia regional de testagem 

massiva. 

 

NOTA: 

Escola – Na situação referida na alínea b), após o resultado negativo do teste PCR do elemento 

do agregado familiar considerado de alto risco, o aluno poderá frequentar a escola, desde que 

estejam garantidas, em casa, as condições de isolamento profilático recomendadas (isolamento 

num compartimento da casa) e apresente teste rápido de Antigénio negativo. Este teste deverá 

ser repetido 1 vez por semana, até a alta do elemento de risco. 

Refira-se que nas creches, pré-escolar e 1º ciclo todos os elementos da sala ou da turma que 

tiveram contacto com o caso positivo são considerados contactos de alto risco. 

 

Os diretores de turma deverão reportar estas situações, via email, ao conselho executivo, por 

forma a podermos monitorizar a temperatura destes alunos à entrada da escola 

(receção/enfermaria). 

 

O conselho executivo 


