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1. ENQUADRAMENTO 
Os estabelecimentos de ensino assumem um papel muito importante na prevenção do COVID-19, pela 

possibilidade de contágio e rápida propagação da doença entre os seus alunos e profissionais. 
Na atual situação relacionada com o COVID-19, as Autoridades de Saúde Nacionais determinam, a todos os 

serviços ou estabelecimentos, a elaboração de planos de contingência que minimizem o risco de contágio e permitam o 
bom funcionamento das atividades essenciais. 

Este documento, designado por Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de Celeirós, foi feito em 
cumprimento do disposto no Despacho n.º 2836- A/2020, de 02/03/2020 e subsequentes orientações em vigor e define 
um conjunto de orientações que permite a preparação e adequação da resposta do Agrupamento.  

Dada a especificidade das características de cada Estabelecimento que integra o Agrupamento, entendeu-se ser 
mais objetivo e operacional a elaboração de anexos ao Plano de Contingência do Agrupamento, um para cada 
Estabelecimento de Ensino, designados pela identificação de Plano de Contingência do Estabelecimento respetivo – 
ADENDA, no qual se apresentam as orientações e as regras de atuação a respeitar por cada Comunidade Escolar. 

Dado que esta situação está em evolução constante, o Plano de Contingência poderá ser adequado, a todo o 
momento, em função das circunstâncias locais e das orientações regionais e/ou nacionais sobre a situação. 

 
 
1.1 O QUE É O CORONA VÍRUS – COVID-19? 

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o COVID-19. Normalmente estas 
infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser semelhantes a uma gripe comum ou evoluir para uma 
doença mais grave, como pneumonia. 

 
 
1.2 PRINCIPAIS SINTOMAS 
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, vómitos,  dor no peito e dor de cabeça, 
entre outros. A pessoa infetada pode não apresentar sinais ou sintomas (assintomática).  

De forma geral, estas infeções podem causar sintomas mais graves em pessoas com sistema imunitário mais 
fragilizado, pessoas mais velhas, e pessoas com doenças crónicas como diabetes, cancro e doenças respiratórias. 
As crianças e jovens diagnosticados com COVID-19 têm habitualmente uma manifestação ligeira da doença, com menor 
risco de complicações e hospitalização. 

 
 
1.3 TRANSMISSÃO DO COVID-19 
Pelo que é conhecido de outros coronavírus, a transmissão do COVID-19 acontece quando existe contacto 

próximo (área até 2 metros) com uma pessoa infetada. O risco de transmissão aumenta quanto maior for o período de 
contacto com uma pessoa infetada. 
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.  
 
 
1.4 PERÍODO DE INCUBAÇÃO 
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.  
No entanto a transmissão pode ocorrer cerca de dois dias antes da manifestação de sintomas.  
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2. PLANO DE CONTINGÊNCIA 
O Plano de Contingência apresenta um conjunto de medidas de prevenção e controlo da transmissão da COVID-19 

bem como de preparação para um cenário de epidemia. 
Neste, constam ainda os procedimentos a adotar perante um caso provável ou possível de COVID-19, o ponto focal 

e os fluxos de comunicação com os diferentes agentes da comunidade educativa. 
 
 

2.1 EFEITOS QUE A INFEÇÃO PODE CAUSAR NO AGRUPAMENTO. 
A escola deve estar preparada para a possibilidade de parte (ou a totalidade) dos seus trabalhadores não 

trabalharem, devido a doença, suspensão de transportes públicos, encerramento de escolas, entre outras situações 
possíveis. 
Neste contexto é importante avaliar: 

– As atividades desenvolvidas que são imprescindíveis de dar continuidade (que não podem parar) e aquelas que 
se podem reduzir ou encerrar/fechar/desativar; 

– Os recursos essenciais a satisfação das necessidades básicas; 
– As atividades que podem ser realizadas de forma alternativa, designadamente, pelo recurso a teletrabalho; 
– Os trabalhadores que, pelas suas atividades, poderão ter um maior risco de infeção (ex. trabalhadores que 

realizam atividades de atendimento ao público). 
 
Para efeitos de funcionamento das escolas do AEC, em caso de os trabalhadores não poderem ir trabalhar devido ao 
COVID-19, consideram-se os seguintes números como mínimo indispensável ao funcionamento dos serviços: 

  N.º DE 
ELEMENTOS 

Escola 
Sede 

Direção 1 
Serviços Administrativos 1 

Portaria 1 
PBX 1 

Reprografia 1 
Bufete 1 

Blocos de aulas 4 
Pavilhão 2 

EB1/JI 

Cruz 3 
Escudeiros 2 
Figueiredo 4 
Garapôa 4 
Guisande 2 

Lamas 2 
 
 
A análise da situação específica em qualquer momento pode levar ao encerramento de setores da escola. Assim: 

1. Relativamente ao SERVIÇO DE REFEITÓRIO, se a empresa concessionária não assegurar o seu normal 
funcionamento, as aulas da parte da tarde serão suspensas. 

2. Relativamente aos SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, considera-se essencial a área de alunos e a área de pessoal, 
podendo privilegiar-se o contacto à distância (telefone ou email). 

3. Em termos de ATIVIDADES LETIVAS, o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos, em isolamento social, 
deve, se possível, ser mantido e monitorizado através de email e outras plataformas pelos seus professores. 

 
A alteração do regime de funcionamento ou o encerramento dos estabelecimentos só será efetuado se determinado 
pelo Delegado de Saúde, após avaliação epidemiológica da situação.  
Em caso de encerramento da escola sede, as atividades que necessitam de ser mantidas serão definidas em função das 
orientações superiores. 
Pode verificar-se deslocação de pessoal entre estabelecimentos, se as condições assim o indicarem, tentando assegurar 
a abertura de maior número de estabelecimentos possíveis. 
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No caso do eventual encerramento do estabelecimento de ensino, serão transmitidas aos pais/ encarregados de 
educação informações referentes ao período de encerramento e às medidas de vigilância a adotar.  
As informações serão prestadas através da afixação nos estabelecimentos de ensino e da página da Escola na Internet: 
https://www.aeceleiros.pt/. 
 
 

2.2 MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

2.2.1 INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
A informação geral (cartazes) está disponibilizada nos diferentes estabelecimentos de ensino e encontra-se 

afixada em locais chave para os seus utilizadores, bem como na página do Agrupamento. Os diretores de turma e os 
educadores e titulares de turma distribuem/trabalham (com alunos, não docentes e pais e encarregados de educação) 
toda a informação facultada para o efeito. 

Proceder-se-á a reuniões/encontros com os Coordenadores de Estabelecimento, o Pessoal Não Docente, os Pais 
Encarregados de Educação do Pré-Escolar e 1º Ciclo, as Associações de Pais, as Juntas de Freguesia e a CMB, de modo a 
articular procedimentos e a capacitar todos de forma eficaz. 

Informações atualizadas e adicionais poderão ser consultadas na página da Escola na Internet. 
 
2.2.2 FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 
As atividades, letivas e não letivas, decorrerão em regime presencial.  
A suspensão da atividade letiva presencial está prevista nas situações de isolamento de casos e de contactos de 

alto risco. A Autoridade de Saúde territorialmente competente pode determinar, além das medidas individuais a adotar 
pelos casos e contactos de alto risco, outras medidas coletivas a aplicar, das quais decorre o recurso ao ensino à distância: 

a) Encerramento de uma ou mais turmas; 
b) Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação e/ou ensino; 
c) Encerramento de todo o estabelecimento de educação e/ou ensino. 

 
 
Protocolo de transição para o regime não presencial por motivo de isolamento profilático 
Neste regime existe a possibilidade de se verificarem diferentes situações, que podem conduzir a diferentes 

tipos de soluções. Estas estão sempre sujeitas à disponibilidade de recursos técnicos e humanos para a sua cabal 
execução, devendo a Escola disponibilizar e rentabilizar ao máximo todos os recursos existentes. 

 
Níveis de ensino e Educação 
 

A. Na Educação Pré-escolar 
A.1 Crianças em isolamento e o Educador não 

– Sempre que se verifique o isolamento profilático de algumas crianças ou de todo o grupo, as sessões de trabalho 
com essas crianças serão essencialmente assíncronas de modo a permitir uma maior flexibilidade e 
acompanhamento das tarefas por parte dos Encarregados de Educação.  

– As crianças que não estão em isolamento frequentam normalmente o Jardim. 
 
A.2 Crianças e Educador em isolamento 

– Sempre que se verifique o isolamento profilático do grupo e do Educador, as sessões de trabalho com as crianças 
serão essencialmente assíncronas. Deve garantir-se a existência de pelo menos três sessões síncronas por 
semana/grupo. 
 

B. No Ensino Básico 
     B.1 Os alunos da turma vão para isolamento profilático e o(s) docente(s) não 

– Os alunos do 1º ciclo desenvolvem as aprendizagens em regime não presencial, com recurso a sessões síncronas 
e assíncronas, na mancha horária semanal da turma. 



   
 

___________________________________ 
Plano de contingência – COVID-19  Página 6 de 26 

– Os alunos dos 2º e 3º ciclos desenvolvem as aprendizagens em regime não presencial, com recurso a sessões 
síncronas, na totalidade da mancha horária semanal da turma. 

 
B.2. Alguns alunos da turma vão para isolamento profilático e o(s) docentes não 

– Os alunos do 1º ciclo desenvolvem as aprendizagens em regime não presencial, com recurso a sessões síncronas 
e assíncronas, na mancha horária semanal da turma. 

– Os alunos dos 2º e 3º ciclos que vão para isolamento profilático desenvolvem as aprendizagens em regime não 
presencial com recurso a sessões síncronas, diretamente da sala de aula em momento real, ou, caso não seja 
viável, por regime assíncrono, via plataformas em uso. Em qualquer das circunstâncias é dado cumprimento à 
totalidade da mancha horária semanal. 

– Para os alunos que não estão em isolamento profilático funciona o ensino presencial. 
 

B.3 Os alunos da turma e o(s) docente(s) vão para isolamento profilático 
– A turma do 1º ciclo desenvolvem as aprendizagens em regime não presencial, com recurso a sessões síncronas 

e assíncronas, na mancha horária semanal da turma. 
– A turma do 2º e 3º ciclo, indicada para isolamento profilático desenvolve as aprendizagens em regime não 

presencial com recurso a sessões síncronas, na totalidade da mancha horária semanal. 
 

B.4 Docente(s) em isolamento profilático 
– As aulas das turmas que não estão em isolamento mas que têm professores em isolamento poderão decorrer 

através de sessões assíncronas, com tarefas colocadas na Google Classroom de cada turma.  
– Nos 1º, 2º e 3º ciclos, deverá ser estudada a situação em cada caso e sempre que seja viável, os alunos mantêm-

se na sala de aula, supervisionados por alguém designado pela direção. Sempre que os meios tecnológicos 
disponíveis o permitam, o professor titular desenvolverá a atividade letiva de forma síncrona. 
 
 
2.2.3 MEDIDAS A ADOTAR AO REGRESSAR DE ÁREAS COM TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA ATIVA 
Os docentes, alunos e demais acompanhantes que tenham regressado ou que tenham estado em contacto 

próximo e direto com quem tenha regressado de país ou zona de risco para a infeção pelo COVID-19, identificados pela 
DGS, devem, nos 14 dias subsequentes, monitorizar o seu estado de saúde, medindo a temperatura corporal duas vezes 
ao dia, registando os valores e estar atentos a tosse ou a dificuldades respiratórias. Devem ainda evitar cumprimentos 
sociais com contacto físico.  

Quaisquer alterações ao estado de saúde devem ser comunicadas de imediato à linha SNS 24 (808 24 24 24) que 
analisará o risco em concreto e dará as devidas recomendações/orientações. 

Deverá ser dado conhecimento imediato da situação à Direção do Agrupamento. 
 

2.2.4 MEDIDAS GERAIS DE HIGIENE PESSOAL E SOCIAL 
Implementação de comportamentos preventivos a saber: 

– Lavar e/ou higienizar as mãos com frequência; 
– Lavar as mãos com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 segundos;  
– Usar lenços de papel para se assoar. O lenço de papel deverá ser descartado num caixote do lixo e, em seguida 

deverão ser lavadas as mãos; 
– Cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel descartável sempre que for necessário tossir ou espirrar.  

Na ausência de um lenço de papel descartável, tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço 
fletido; 

– Higienizar as mãos sempre que contactam com secreções respiratórias; 
– Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas; 
– Evitar contacto próximo com pessoas com tosse, febre ou dificuldade respiratória; 
– Permanecer em casa caso tenham tosse, febre ou dificuldade respiratória. 
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2.2.5 MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL 

– Prescindir de cumprimentos por beijos e abraços. 
– Evitar o contacto com outras pessoas quando se tem algum sintoma de possível infeção. 
– Não partilhar material escolar (canetas, réguas,…). 
– Não partilhar alimentos e não utilizar os mesmos recipientes (copos, talheres,…). 
– Não partilhar objetos pessoais. 

 
 

2.3 PREPARAÇÃO PARA FAZER FACE A UM POSSÍVEL CASO DE INFEÇÃO POR COVID-19 
 

2.3.1 MEDIDAS DE ISOLAMENTO 
A colocação numa área de “isolamento” visa impedir que outros possam ser expostos e infetados. Tem como 

principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível no serviço e na comunidade. 
Em cada um dos estabelecimentos foi criada uma “sala de isolamento” de acordo com o disposto na Orientação 

006/2020 da DGS. No caso de surgir, em simultâneo, mais do que um caso, e com vista à separação de elementos, a 
escola deve ter pensada uma outra “sala isolamento”. 
 

ESTABELECIMENTO 
IDENTIFICAÇÃO DO ESPAÇO 

“Sala de Isolamento” 
IDENTIFICAÇÃO DO ESPAÇO 

Espaço alternativo “Sala de Isolamento 2” 

EB 23 de Celeirós Gabinete do secretariado de exames Gabinete médico 
EB1 de Cruz Gabinete médico  Sala de professores 2 
EB1 de Escudeiros Receção do Estabelecimento Casa de banho adaptada 
EB1 de Figueiredo Biblioteca Sala das AEC 

EB1 de 
Garapôa 

1C Casa de banho adaptada Casa de banho dos professores 
EPE Gabinete de professores Casa de banho 

EB1 de Guisante Hall de entrada de acesso à sala do 3º e 4º ano. Casa de banho dos professores 
JI de Lamas Vestiário junto à copa  Gabinete junto à entrada 

 
As “salas de Isolamento” principais encontram-se devidamente identificadas com sinalética colocada nas portas e estão 
equipadas com: 

– Telefone; 
– Cadeira ou marquesa; 
– Kit com água e alguns alimentos não perecíveis; 
– Balde de resíduos com abertura não manual e saco plástico; 
– Um dispositivo dispensador de solução antisséptica de base alcoólica para a desinfeção das mãos; 
– Termómetro; 
– Máscaras cirúrgicas; 
– Luvas cirúrgicas descartáveis; 
– Lenços de papel; 
– Fluxograma de atuação perante casos provável ou possível; 
– Lista de contactos de encarregados de educação; 
– Lista de contactos da Direção, Coordenadores de Estabelecimento e outros elementos da comunidade. 

As segundas salas a ativar terão os materiais essenciais para o desenvolvimento do processo. 
 

 

2.3.2 IDENTIFICAÇÃO DE CASOS PROVÁVEIS OU POSSÍVEIS 
A definição de caso provável ou caso possível, obedecem a critérios clínicos divulgados pela DGS e os quais 

devem ser considerados para este efeito.  
 Caso provável: Pessoa que preenche os critérios clínicos e epidemiológicos ou critérios clínicos e 

imagiológicos para definição de caso provável de COVID-19, de acordo com a Norma n.º 020/2020 da DGS; 
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 Caso possível: Pessoa que preenche os critérios clínicos de definição de caso possível de COVID-19, de 
acordo com a Norma n.º 020/2020 da DGS. São essencialmente as pessoas que desenvolvam quadro 
respiratório agudo com tosse (de novo ou agravamento da tosse habitual), ou febre (temperatura ≥ 
38.0ºC), ou dispneia / dificuldade respiratória (Norma n.º 020/2020 da DGS). 

Perante a deteção de um caso provável ou possível de COVID-19 deve ser imediatamente contactado o ponto 
focal e ativado o Plano de Contingência, conforme o esquema representado a seguir. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualquer docente ou não docente que apresente critérios compatíveis com a definição de caso provável ou 

possível ou com sinais e sintomas de COVID-19, deve informar a direção ou o coordenador de estabelecimento que por 
sua vez informa imediatamente a direção. A comunicação deve ser efetuada preferencialmente por via telefónica. 

No caso de se encontrar na escola deve ainda dirigir-se para a “sala de isolamento” solicitando acesso à mesma, 
no caso da escola sede. Já na “sala de isolamento” contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24). Nas situações necessárias o 
assistente operacional poderá acompanhar o indivíduo na ”sala de isolamento”. 

Qualquer aluno que apresente critérios compatíveis com a definição de caso provável ou possível ou com sinais 
e sintomas de COVID-19 deve dirigir-se ao adulto mais próximo (se estiver em sala de aula ou outro espaço de atividades) 
ou ao assistente operacional do PBX. O adulto que recebe a informação deve sempre contactar um assistente operacional 
para encaminhar o aluno para a “sala de isolamento”. O coordenador de estabelecimento (no caso da EPE e 1C) e a 
direção devem ser imediatamente informados. 

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 ao estabelecimento de educação ou 
ensino, preferencialmente em veículo próprio.  
Na área de isolamento, o encarregado de educação, 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 do estabelecimento de educação ou ensino pode realizar o 
contacto telefónico se tiver autorização prévia do encarregado de educação. 
A Autoridade de Saúde territorialmente competente deve ser informada da situação pelo Diretor ou pelo ponto focal do 
estabelecimento de educação e/ou ensino, independentemente se o encarregado de educação contactou ou não o SNS 
24 ou outras linhas criadas para o efeito. 
 

 
2.3.3 PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS NA “SALA DE ISOLAMENTO”  

Na “sala de isolamento” devem ser adotados os seguintes procedimentos: 
1. Disponibilizar uma máscara ao provável ou possível de infeção caso ainda não a tenha; 
2. Comunicar de imediato a situação ao ponto focal ou à diretora. Nas EB1/JI a comunicação é feita via 

Coordenador de Estabelecimento; 
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3. Proceder ao preenchimento dos questionários respetivos (anexo 1 e 2); 
4. Proceder ao registo da situação na grelha respetiva (anexo 3); 

No horário de funcionamento das AAAF ou CAF a situação deverá ser inicialmente comunicada ao responsável 
da Junta de Freguesia e ao Coordenador de Estabelecimento e de seguida à Direção; 

5. Seguir as orientações do FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO PROVÁVEL OU POSSÍVEL DE COVID-19, que se 
encontra definido no Plano e também afixado no local; 

6. Após qualquer utilização da sala esta tem de ser devidamente desinfetada, antes de poder voltar a ser usada. 
 
Na situação de caso confirmado a sala de isolamento fica interdita e devem ser seguidas as orientações da autoridade 

de saúde, nomeadamente no que diz respeito a: 
– Limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento” 
– Armazenamento dos resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 ou 70 mícron) que, 

após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado e enviado para operador licenciado para a gestão 
de resíduos hospitalares com risco biológico. 

– Reforço da limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e mais utilizadas 
pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminadas; 

– Limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o doente confirmado (incluindo materiais e equipamentos 
utilizados por este). 

 
 

 
 
 
 

 
 

2.4 SINALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ALUNOS NAS EB1/JI 
 

2.4.1 SINALIZAÇÃO DO ALUNO PELO DOCENTE/TECNICO (EM SALA DE AULA OU ESPAÇO DE ATIVIDADES) 
 
 
 
 
 

2.4.2 ACOMPANHAMENTO E ASSISTENCIA DO ALUNO NA SALA DE ISOLAMENTO (ASSISTENTE OPERACIONAL 
QUE ACEDE AO LOCAL DE SINALIZAÇÃO) 

 
 
 
 
 

2.4.3 SINALIZAÇÃO DO ALUNO PELO ASSISTENTE OPERACIONAL/ANIMADOR (ALUNOS SEM ATIVIDADES) 
 
 
 
 
 
  

Afastar o aluno dos 
restantes

Chamar o 
Assistente 

operacional

Permanecer na sala 
com os alunos até 
novas orientações 

Colocar luvas
Disponibilizar 
máscara  ao 

aluno

Dirigir-se à sala 
de isolamento

Cumprir os 
procedimentos 

específicos

Afastar o aluno 
dos restantes Colocar luvas

Disponibilizar 
máscara ao 

aluno

Acompanhar o 
aluno à sala de 

isolamento

Cumprir os 
procedimentos 

específicos

DISPONIBILIZAR 
MÁSCARA

ao provável ou 
possível

COMUNICAR
Diretora

Ponto focal
Coordenador de 
Estabelecimento 
Responsável da 

autarquia

PREENCHER OS 
QUESTIONÁRIOS 

respetivos

AGUARDAR A 
CHEGADA DO EE
(se o provável ou 

possível for   aluno)
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2.5 SINALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ALUNOS NA ESCOLA SEDE 

 
2.5.1 SINALIZAÇÃO DO ALUNO PELO PROFESSOR (EM SALA DE AULA OU ESPAÇO DE ATIVIDADES) 

 
 
 
 

2.5.2 SINALIZAÇÃO DO ALUNO PELO ASSISTENTE OPERACIONAL DO PBX (ALUNOS SEM ATIVIDADES) 
 
 
 
 
 
 

2.5.3 ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA DO ALUNO NA SALA DE ISOLAMENTO (ASSISTENTE OPERACIONAL 
QUE ACEDE AO LOCAL DE SINALIZAÇÃO) 

 
 
 
 
 

NOTAS: 
1. Os assistentes operacionais devem transportar no bolso luvas e máscara para uma eventual utilização de emergência. 
2. Sempre que possível, a máscara deve ser colocada pelo próprio aluno. 

 
 
  

Afastar o aluno dos 
restantes

Chamar o Assistente 
operacional do 

espaço

Permanecer na sala 
junto com os alunos 

até novas 
orientações

Colocar luvas Dirigir-se à sala de 
isolamento

Cumprir os 
procedimentos 

específicos

Colocar  e luvas Afastar o aluno 
dos restantes

Chamar o 
Assistente 

operacional do 
Piso A1

Comunicar a 
situação ao 

ponto  focal ou 
diretora
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2.6 FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO PROVÁVEL OU POSSÍVEL DE COVID-19 NO ESTABELECIMENTO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.7 PROCEDIMENTOS NA SEQUÊNCIA DA TRIAGEM TELEFÓNICA DE CASO NO ESTABELECIMENTO 
Se o caso não for considerado provável ou possível 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 provável ou possível de COVID-19 em contexto escolar”.  

Se o caso for considerado validado como possível ou provável de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou 
outras linhas) será enquadrado, de acordo com a sua gravidade, em uma das seguintes situações: 

i. Vigilância clínica e isolamento no domicílio; 
ii. Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas a doentes com suspeita de Infeção Respiratória Aguda nos 

Cuidados de Saúde Primários (ADR- Comunidade, ADR-C); 
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iii. Avaliação Clínica em áreas Dedicadas a doentes com suspeita de Infeção Respiratória Aguda nos 
Serviços de Urgência (ADR-SU) dos hospitais; 

iv. Intervenção da Emergência Médica Pré-Hospitalar, através do Centro de Orientação de Doentes 
Urgentes (CODU) do INEM. 

Devem ser prosseguidos os procedimentos do ponto 5, “Fluxograma de atuação perante um caso COVID-19 
em contexto escolar”. 
 

 
2.8 CONTACTO DA SAÚDE LOCAL COM O ESTABELECIMENTO DE ENSINO 
No primeiro contacto com o estabelecimento de educação ou ensino, 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 prevenção proativas, enquanto aguarda confirmação laboratorial, nomeadamente:  

i. determinar o isolamento profilático e rastreio de contactos diretos como, por exemplo, as pessoas que 
estiveram sentadas em proximidade na sala de aula ou no refeitório ou outros contactos próximos identificados;  

ii. determinar a monitorização dos sinais e sintomas do caso em isolamento profilático, avaliando e registando a 
temperatura corporal 2 vezes por dia (manhã e noite) e estando atento ao aparecimento de novos sintomas, ou 
agravamento dos mesmos, compatíveis com infeção por SARS-CoV-2, de acordo com a Norma n.º 004/2020 da 
DGS. 

 
Se o resultado laboratorial indicar estar perante um caso confirmado, a Autoridade de Saúde territorialmente competente, 
procederá em conformidade realizando: 

i. Inquérito epidemiológico (deve ser iniciado, idealmente, nas primeiras 24 horas); 
ii. Rastreio de contactos; 

iii. Avaliação do Risco; 
iv. Comunicação das situações que requerem intervenção comunitária à Equipa de Gestão COVID-19 ou à Equipa 

de Gestão de surtos. 
 

A Autoridade de Saúde territorialmente competente, de acordo com a avaliação do risco, informa o caso, os contactos 
de alto e baixo risco e o estabelecimento de educação e/ou ensino sobre as medidas individuais e coletivas a implementar:  

i. Isolamento profilático no domicílio; 
ii. Vigilância clínica; 

iii. Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo caso possível, provável ou 
confirmado, bem como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS); 

iv. Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso possível, provável ou confirmado em dois sacos de 
plástico, resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e colocação dos 
mesmos em contentores de resíduos coletivos (nunca em ecopontos); 

v. Sem prejuízo das alíneas anteriores, por determinação da Autoridade de Saúde territorialmente competente, 
pode ser necessário aplicar medidas excecionais para contenção de surtos e casos. 
 
 
2.9 PROCEDIMENTOS DO ESTABELECIMENTO PERANTE UM CASO CONFIRMADO FORA DO ESTABELECIMENTO 

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação ou ensino, devem ser seguidos os 
seguintes passos:  
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Perante a comunicação ao estabelecimento de educação ou ensino, de um caso confirmado de COVID-19 de 
uma pessoa que tenha frequentado o estabelecimento, devem ser ativados todos os procedimentos necessários e ser 
contactado o ponto focal.  

A Direção do estabelecimento de educação ou ensino ou o ponto focal contacta de imediato a Autoridade de 
Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, a informar da situação.  

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:  

i. Isolamento de contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo o estabelecimento de 
educação ou ensino;  

ii. Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços utilizados pelo caso provável ou possível, bem 
como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS);  

iii. Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso provável ou possível 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).  

 
 

2.9.1 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): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.9.1.1 CLASSIFICAÇÃO DOS CONTACTOS 
O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é dependente do grau de exposição, sendo os contactos classificados em 
exposição de alto risco e de baixo risco. Esta estratificação de risco é realizada pela Autoridade de Saúde 
territorialmente competente no decurso da investigação epidemiológica, de acordo com a Norma n.º 015/2020 da DGS. 

2.9.1.2 IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS 
A Autoridade de Saúde territorialmente competente, após identificação e classificação do nível de risco dos contactos 
do caso de COVID-19, implementa um conjunto de medidas individuais e coletivas (Norma n.º 015/2020 da DGS), 
incluindo, o preenchimento mandatório de modelo para registo de casos e surtos, o qual é partilhado, periodicamente, 
com a Direção do estabelecimento de educação e/ou ensino. 
Por determinação da Autoridade de Saúde territorialmente competente, pode ser necessário aplicar medidas 
excecionais para contenção de surtos e casos. 
 

MEDIDAS INDIVIDUAIS A APLICAR AOS CONTACTOS 
Em concordância com a Norma n.º 015/2020 da DGS, estas medidas não se aplicam aos contactos de alto risco com 
doença confirmada de COVID-19 há menos de 90 dias, estando sujeitos a vigilância passiva durante 14 dias desde a data 
da última exposição. 
O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é dependente do grau de exposição, sendo os contactos classificados em 
exposição de alto risco e de baixo risco. Esta estratificação de risco é realizada pela Autoridade de Saúde 
territorialmente competente no decurso da investigação epidemiológica, de acordo com a Norma n.º 015/2020 da DGS. 
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Contactos de alto risco 
Os contactos classificados como tendo exposição de alto risco ficam sujeitos aos procedimentos de: 

a) Isolamento profilático no domicílio ou noutro local definido pela Autoridade de Saúde territorialmente 
competente, até ao final do período de vigilância ativa (Despachos n.º 2836-A/2020 e/ou n.º 3103-A/2020); 

b) Teste laboratorial molecular (TAAN) para SARS-CoV-2, realizado em conformidade com as Normas n.º 015/2020 
e n.º 019/2020 da DGS; 

c) Vigilância ativa na Plataforma Trace Covid durante 14 dias, desde a data da última exposição; 
d) Perante teste negativo e assintomático deve repetir teste laboratorial molecular para SARS-CoV-2 em 

conformidade com o descrito na Norma nº 015/2020 na sua ultima redação. 
Os coabitantes dos contactos são “equiparados” a contactos de alto risco e, como tal, são alvo dos mesmos 
procedimentos. 

 

ATENÇÃO: A realização de teste 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 de alto risco. 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 3.2) e das Normas n.º. 004/2020 e n.º 015/2020 da DGS. 
A Autoridade de Saúde territorialmente competente 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, de acordo com a Norma n.º 015/2020 da DGS, 

sujeitos aos procedimentos de: 
a) Vigilância passiva durante 14 dias desde a data da última exposição; 
b) Cumprimento da Orientação n.º 010/2020 “Distanciamento Social e Isolamento” da DGS; 
c) Automonitorizar e registar diariamente sintomas compatíveis com COVID-19, bem como medir e registar a 

temperatura corporal, duas vezes por dia; 
d) Limitar os contactos com outras pessoas, reduzindo as suas deslocações ao indispensável (ex: trabalho, escola, 

casa), e adotar as medidas preventivas em permanência; 
e) Contactar o SNS 24 se surgirem sintomas compatíveis com COVID-19 
f) Efetuar teste laboratorial molecular (TAAN) para deteção de SARS-CoV-2, segundo as Normas n.º 015/2020 e 

n.º 019/2020 da DGS. Se o teste molecular não estiver disponível ou não permitir a obtenção do resultado em 
menos de 24 horas, deve ser utilizado um teste rápido de antigénio (TRAg). 

 
ATENÇÃO: Em situação de cluster ou de surto todos os contactos (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 rápida implementação de medidas de saúde pública, de 
acordo com a Norma n.º 015/2020 da DGS. 

 
MEDIDAS COLETIVAS A ADOTAR PELO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO E/OU ENSINO 

A Autoridade de Saúde territorialmente competente pode determinar, além das medidas individuais a adotar pelos 
contactos, outras medidas coletivas a aplicar pelo estabelecimento de educação e/ou ensino: 

a) Encerramento de uma ou mais turmas; 
b) Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação e/ou ensino; 
c) Encerramento de todo o estabelecimento de educação e/ou ensino6. 
d) Sem prejuízo das alíneas anteriores, por determinação da Autoridade de Saúde territorialmente competente, 

pode ser necessário aplicar medidas excecionais para contenção de surtos e casos: 
i. A intervenção em meio escolar para prevenção de casos e surtos deve verificar-se de forma proporcionada 

visando o reforço de medidas preventivas; 
ii. As medidas serão adotadas de forma faseada de acordo com a análise de risco efetuada pela Autoridade de 

Saúde territorialmente competente; 
iii. As medidas, nomeadamente as que impliquem suspensão da atividade letiva presencial, serão tomadas pelo 

período estritamente necessário à investigação e/ou ao isolamento de casos e de contactos de alto risco: 
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iv.  Os contactos de baixo risco e/ou os contactos de contactos cujos testes sejam negativos devem interromper o 
isolamento profilático, retomando a respetiva atividade letiva. 
2.9.2 GESTÃO DE CLUSTERS OU SURTOS 

– Cluster (conglomerado): conjunto de casos, grupos ou eventos, que parecem estarem relacionados pela sua 
forma de distribuição no espaço e/ou no tempo (Norma n.º 015/2020 da DGS). 

– Surto: dois ou mais casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2/COVID-19 associados a um contexto não 
residencial específico, cujas datas de início de sintomas (ou datas de colheita do teste, se assintomáticos) 
ocorreram num período de 14 dias, existindo evidência de exposição entre os casos no período de infecciosidade 
de um dos casos (Norma n.º 015/2020 da DGS). 

A atuação em ambos os casos (cluster ou surto) é idêntica. 
Perante a existência de um cluster ou de um surto num estabelecimento de educação e/ou ensino, será necessário uma 
rápida atuação e aplicação de medidas individuais e coletivas pela Autoridade de Saúde territorialmente competente, 
conforme previsto nos procedimentos respetivos. 
Nestas situações, todos os contactos (de alto e 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. 
 

2.9.2.1 IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS FACE A UM CLUSTER OU SURTO 
No Quadro seguinte apresentam-se medidas a implementar mediante a magnitude da transmissão de SARS-

CoV-2 na comunidade escolar. Contudo, a intervenção da Saúde Pública e respetivas medidas preventivas, que são 
recomendadas pela Autoridade de Saúde territorialmente competente, podem ocorrer de forma faseada, e devem 
decorrer de uma minuciosa avaliação de risco efetuada 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 e/ou ensino 
se insere, as condições do mesmo, assim como a existência de recursos necessários para controlo da transmissão. 
 

CENÁRIOS MEDIDAS CUMULATIVAS A IMPLEMENTAR 
A 
 

A Autoridade de Saúde territorialmente competente decidirá de acordo com a avaliação de risco 
quais as medidas de controlo a implementar, incluindo: 

• Isolamento dos casos; 
• Rastreio de contactos; 
• Isolamento profilático dos contactos de alto risco; 
• Realização de testes laboratoriais a todos os contactos. 

 
B 
 

A Autoridade de Saúde territorialmente competente estuda a relação entre os casos e avalia as 
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 territorialmente competente estuda a relação entre os casos e avalia as 
medidas adicionais em relação ao cenário B, incluindo: 
• Alargamento das medidas de isolamento a contactos de baixo risco. 
 

D 
 

A Autoridade de Saúde territorialmente competente, em articulação com a Autoridade de Saúde 
Regional e Nacional, pode considerar necessário escalonar as medidas e equacionar o encerramento 
temporário do estabelecimento de educação e/ou ensino em situações de elevado risco no 
estabelecimento de educação e/ou ensino, ou na comunidade. A sua reabertura deverá ocorrer 
quando a Autoridade de Saúde assim o determinar, com base na avaliação da situação 
epidemiológica e quando esta não representar risco para a comunidade. 
Por determinação de uma Autoridade de Saúde, pode ser necessário aplicar outras medidas 
excecionais para contenção de surtos e casos. 
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3. COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS PARCEIROS 
Pela sua importância estratégica, a articulação com os parceiros da comunidade escolar 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 de identificação de um caso provável, possível ou confirmado até à resposta a um surto. 

1. A Autoridade de Saúde territorialmente competente 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 em articulação com a Equipa de Saúde Escolar e outros 
parceiros. 

2. Perante um cluster, um surto de COVID-19 ou um caso com grande impacto na comunidade, a Autoridade de 
Saúde territorialmente competente informa a Comissão Municipal de Proteção Civil, garantido assim a 
articulação e colaboração institucional entre todos os organismos e serviços com responsabilidades, 
promovendo o acionamento dos planos de emergência sempre que tal se justifique. 

3. De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde territorialmente competente comunica à 
Direção do estabelecimento de educação e/ou ensino o risco e as medidas de proteção individuais e coletivas a 
adotar 

4. Após indicação da Autoridade de Saúde territorialmente competente, a Direção do estabelecimento de 
educação e/ou ensino informa todos os encarregados de educação e restante comunidade escolar da existência 
de um cluster ou 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. A comunicação 
formal com os encarregados de educação e restante comunidade escolar pode ser realizada utilizando o 
documento próprio /Anexo…) 

5. A Direção do estabelecimento de educação e/ou ensino assegura a disponibilização de recursos e equipamentos 
para garantir o cumprimento das medidas indicadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. COORDENAÇÃO E EQUIPA OPERATIVA 
A Coordenação global do Plano é assumida pelo Órgão de Gestão da Escola, apoiada por uma Equipa Operativa 
que faz a ponte entre os parceiros e os Estabelecimentos. 
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Compete à diretora enquanto responsável pela implementação e coordenação do plano de contingência: 
– Garantir da normalidade, na medida do possível, das atividades letivas; 
– Contactar com os Encarregados de Educação, no caso de suspeita de alunos com COVID – 19; 
– Implementar as medidas que o Delegado de Saúde vier a aconselhar; 
– Assegurar a substituição de funcionários nos setores considerados prioritários, e a sua eventual deslocação 

entre as Escolas do Agrupamento; 
– Ordenar o encerramento de turma, zona ou escola, de acordo com as recomendações das entidades 

competentes; 
– Veicular informação para o exterior, nomeadamente para a Comunidade Escolar. 

 
 
 

4.1 EQUIPA OPERATIVA E PONTO FOCAL 
 

A Equipa Operativa e o Ponto Focal operacionalizam a intervenção em caso de surgirem casos prováveis ou 
possíveis. É descentralizada por todos os estabelecimentos de ensino que compõem o Agrupamento. Compete aos 
coordenadores de estabelecimento coordenar o Plano de Contingência em cada um dos estabelecimentos, 
nomeadamente recolher os dados sobre o evoluir da situação e comunicá-los à diretora e divulgar junto do pessoal 
docente e não docente toda a informação recebida. 
 

Estabelecimento Função 
Equipa Operativa Ponto Focal 

Nome Efetivo Suplente 
AEB2.3 de 
Celeirós 

Subdiretora Olga Pinto x  
Adjunto Paula Melo   
Adjunto Mª Graça Guimarães  x 

Chefe dos serviços administrativos Daniel Braga   
Coordenador do pessoal assistente 
operacional 

João Rodrigues   

Assistentes operacionais Todos   
EB1 Cruz Coordenador de Estabelecimento Lucinda Esperança x  

Docentes Todos  Paula Sobrinho 
Assistentes Operacionais/AAAF/CAF Todos   
Representante da autarquia Gélio Marques   

EB1 Escudeiros Coordenador de Estabelecimento António Esteves x  
Docentes Todos   Ana Costa 
Assistentes Operacionais/AAAF/CAF Todos    
Representante da autarquia Fernando Silva   

EB1 Figueiredo Coordenador de Estabelecimento Paulo André x  
Docentes Todos  Isaura Cerqueira 
Assistentes Operacionais/AAAF/CAF Todos    
Representante da autarquia Marco Oliveira   

EB1 Garapôa Coordenador de Estabelecimento Jorge Gomes x  
Docentes Todos   Rosário Sousa 
Assistentes Operacionais/AAAF/CAF Todos    
Representante da autarquia Gélio Marques   

Coordenadora

Diretora

Célia Simões

Equipa Operativa Entidades Externas Ponto Focal
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EB1 Guisande Coordenador de Estabelecimento Rosa Peixoto x  
Docentes Todos   Conceição Lopes 
Assistentes Operacionais/AAAF/CAF Todos    
Representante da autarquia João Oliveira   

JI Lamas Coordenador de Estabelecimento Ana Mendes x  
Docentes Todos   Rita Rodrigues 
Assistentes Operacionais/AAAF Todos    
Representante da autarquia João Alves   

 

4.2 PLANO DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 
Dado o papel fulcral que a comunicação atempada e útil tem no processo de prevenção, atuação em caso de 

risco e surto e no bom funcionamento das escolas e na garantia de confiança e da segurança da Comunidade Educativa, 
tem de estar definida uma equipa, respetivas funções e fluxo de informação para a sua eficaz concretização.  
São responsáveis pela comunicação a direção e o ponto focal. 

Os canais de comunicação a privilegiar deve garantir a máxima eficácia, variando por isso em função do tipo de 
comunicação, público-alvo, teor e grau de abrangência e urgência. São privilegiados: 

– Cartazes informativos nos espaços frequentados pela Comunidade Escolar, como sejam as casas de banho, 
refeitório, salas de aula e espaços de convívio e vitrinas; 

–  Ecrã informativo na EB 2. 3; 
– Emails, para informações mais céleres e mais urgentes, com a Comunidade Escolar; 
– Página da Escola, para informação generalizada à Comunidade Escolar e Educativa, nomeadamente de carácter 

informativo e criação de um Tema Especifico COVID – para as informações e comunicação da DGS, ME e internas 
do Agrupamento. Ainda um local de DESTAQUE- onde serão colocadas informações mais relevantes e urgentes 
sobre alguma situação no Agrupamento; 

– Utilização complementar dos Blogues das EB para a informação dos respetivos estabelecimentos; 
– SMS em casos particulares; 
– Contacto telefónico, como meio privilegiado em caso de situações mais emergentes/urgentes; 
– Reuniões periódicas, com o Presidente do Conselho Geral, Associações de Pais, Pessoal Não Docentes, 

Coordenadores de Estabelecimento e equipa operacional. 
 

4.3 REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA 

  Nº interno 

ESCOLA SEDE 

 
253304270 

PBX 11 

Diretora 12 

Subdiretora 14 

Adjuntos 42 

Sala de Isolamento 1 22 

Sala de Isolamento 2 - 

Bloco A1 23 

Bloco A2 24 

Bloco B1 35 

Bloco B2 30 

Pavilhão 33 

Portaria 35 

 

  Contacto 
EB1 CRUZ 
 

253673160 

Coordenadora de estabelecimento 914917211 

Responsável da autarquia 964972115 
EB1 ESCUDEIROS 

 
253681538 

Coordenadora de estabelecimento 917153862 

Responsável da autarquia 960268037 

Coordenadora de estabelecimento 917392457 
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EB1 
FIGUEIREDO 

 
253681539 

Responsável da autarquia 937122047 

EB1 GARAPÔA 
 

253674092 (1C) 
253671834 (EPE) 

Coordenadora de estabelecimento 964511114 

Responsável da autarquia 964972115 

EB1 GUISANDE 
 

964821613 

Coordenadora de estabelecimento 933375411 

Responsável da autarquia 969019674 

JI LAMAS 
 

253777082 

Coordenadora de estabelecimento 934055566 

Responsável da autarquia 963130234 

4.4 REDE DE COMUNICAÇÃO EXTERNA 
 

Entidade Contacto 

USF- Unidade de Saúde Pública  253 208260 

Delegado de Saúde 966 498 287 

Linha de Saúde Covid – Braga  22 0411194 

Linha Saúde  24 808 242424 

Bombeiros Voluntários  253 200430 

Bombeiros Sapadores 253 264077 

CMB 253 616060 

Transportes Escolares - TUB 253 606890 

 
 

 
5. INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO  

1. Publicitação de informação atualizada oriunda dos organismos responsáveis e afixação nos locais facilmente 
visíveis, nas escolas do agrupamento. 

2. Divulgação de informação da DGS, em contínuo, através do quadro informativo multimédia da Escola Sede. 
3. Divulgação do Plano de contingência: 

– Na página da Escola na Internet; 
– Realização de sessões de esclarecimento junto dos profissionais de educação e envio do documento 

via correio eletrónico; 
– Realização de reuniões com as Juntas de Freguesia e CMB; 

4. Análise das medidas essenciais do Plano nas aulas; 
5. Reflexão sobre o tema nas aulas e exploração da informação publicada pela DGS. 

 
 

6. AVALIAÇÃO 
O Plano será avaliado, sempre que possível, e reestruturado quando houver necessidade, sofrendo ajustamentos 
de acordo com o evoluir da situação, mantendo-se, deste modo, atualizado. 
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FICHA DE REGISTO DE SITUAÇÃO – COVID-19 
 

Identificação do aluno e do espaço 

 
Nome _____________________________________________ N.º ____ 
 
Ano/Turma ____ Estabelecimento_______________________________ 

Responsável pela sinalização 

Docente/Técnico (nome) _________________________________ 

 Assistente operacional/animador (nome) ____________________ 

 

No dia ____/____/______ pelas _______Horas    
 
ESPAÇO 

 Na Sala de Aula/ Atividade __________ 

 Refeitório 
 Recreio 

 Outro _________________________ 

 

Contacto com o encarregado de educação 
 

Chamada efetuada às ________ Horas Chamada atendida às ________ Horas Efetuada por (nome legível) __________________ 
 

Informações recebidas 

 

 

 
Registo de Sintomas do aluno                                            
Febre   Observações 
Dificuldades respiratórias  
Dor de Garganta  
Tosse  
Dores corporais ou musculares  
Dor de cabeça  
Arrepios  
Fadiga  
Vómitos ou diarreia  

 
Contacto com a linha 808 24 24 24 
 

Chamada efetuada às ________ Horas Chamada atendida às ________ Horas Efetuada por (nome legível) __________________ 
 

Orientações recebidas 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 
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FICHA DE REGISTO DE SITUAÇÃO – COVID-19 
 

 
Identificação do adulto 

 
Nome _____________________________________________________ 
 
Estabelecimento_____________________________________________ 

Estatuto 

Docente/Técnico             Assistente operacional/animador (nome)  

 

No dia ____/____/______ pelas _______Horas    
 
ESPAÇO 

 Na Sala de Aula/ Atividade __________ 

 Pavilhão 
 Outro _________________________ 

 
Registo de Sintomas                                        
Febre   Observações 
Dificuldades respiratórias  
Dor de Garganta  
Tosse  
Dores corporais ou musculares  
Dor de cabeça  
Arrepios  
Fadiga  
Vómitos ou diarreia  

 
Contacto com a linha 808 24 24 24 
 

Chamada efetuada às ________ Horas Chamada atendida às ________ Horas Efetuada por (nome legível) __________________ 
 

Orientações recebidas 

 

 

 

 

  

ANEXO 2 



 

 

FICHA DE REGISTO DE SITUAÇÃO – COVID-19 
COMUNICAÇÃO 

 

Dia Hora 

PROVÁVEL OU POSSÍVEL COMUNICAÇÃO EFETUADA 

Nome 

Estatuto 
(aluno, 

docente, não 
docente) 

Direção Coordenador de estabelecimento Junta de freguesia 

Às _____Horas 
Contactado 

(nome) 
Por 

(rubricar) 
Às _____Horas 

Contactado 
(nome) 

Por 
(rubricar) 

Às _____Horas 
Contactado 

(nome) 
Por 

(rubricar) 

   
 

         

   
 

         

   
 

         

   
 

         

   
 

         

   
 

         

   
 

         

   
 

         

   
 

         

   
 

         

   
 

         

   
 

         

ANEXO 3 



 

 

 

FORMULÁRIO PARA A AUTORIDADE DE SAÚDE 
 

  

ANEXO 4 
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CASO CONFIRMADO _LISTA DE CONTACTOS E TIPO DE CONTACTOS 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CASO CONFIRMADO 

Nome 
Contacto 
telefónico Email 

Tipo de contacto 

Aluno da turma Aluno de 
outra turma 

Docente Não docente Outro 
(especificar) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

ANEXO 5 


