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1. Contextualização 

Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doenças nos seres humanos. A infeção 

pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se na forma de doença mais grave, como 

pneumonia.  

O novo coronavírus, intitulado SARS-CoV-2 (coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2), foi 

identificado pela primeira vez em janeiro de 2020, sendo a doença resultante designada COVID-19 

(Coronavirus Disease 2019). Esta 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).   

 

Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de:  

Contacto direto Contacto indireto 

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 das mãos com uma superfície ou 

objeto contaminado com SARS-CoV-2 e, em 

seguida, com a boca, nariz ou olhos. 

 

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

fechados. 

 

Atualmente, estima-se que o período de incubação da doença (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, embora a pessoa infetada possa contagiar mais durante o 

período sintomático, mesmo que os sintomas sejam leves e inespecíficos. Estima-se que o período 

infecioso dure de 7 a 12 dias em casos moderados e até duas semanas, em média, em casos graves. 

A 11 de março de 2020, a COVID-19 foi considerada uma Pandemia pela Organização Mundial de Saúde. 

As medidas de prevenção e controlo da transmissão são indispensáveis para diminuir a incidência de 

COVID-19 e proteger a saúde de todos.  

 

As principais medidas de prevenção que todos devem cumprir são:  

 Distanciamento entre pessoas;  

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

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

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

 

Dado que o risco de transmissão aumenta com a exposição a um número elevado de pessoas, 

especialmente em ambientes fechados, devem ser aplicadas medidas adicionais para assegurar a 

minimização da transmissão da doença nestes contextos. 

 

Este Plano de Contingência foi elaborado como definido no Despacho n.º 2836-A/2020, de 2 de março 

de 2020, seguindo a Orientação n.º 006/2020 e o “REFERENCIAL ESCOLAS - Controlo da transmissão de 

COVID-19 em contexto escolar”, da DGS, de modo a contribuir para a prevenção e controlo da infeção 

no Agrupamento de Escolas de Branca.  

 

 

2. Medidas de prevenção  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a DGS recomendam etiqueta respiratória e social, medidas de 

higiene e uso de máscara, além de práticas de segurança alimentar para reduzir o risco de exposição e 

transmissão da doença. 

 
2.1. Código de conduta 

Para conter a propagação do coronavírus SARS-CoV-2, devem ser cumpridas as medidas indicadas pelas 

entidades de saúde. Além do uso de máscara dentro dos recintos escolares, devem ser mantidas as 

regras de higienização das mãos e etiqueta respiratória, promovendo-se ainda, a maximização do 

distanciamento físico. 

Das medidas de prevenção diária que deverão continuar a ser 

implementadas por toda a comunidade educativa, salientam-se: 

1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, 

alunos a partir do 2.º ciclo do ensino básico, e ainda encarregados 

de educação, fornecedores e outros elementos externos);  

2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução 

antisséptica de base alcoólica (SABA); 

3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, 
esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;  
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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. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca; 

7. Etiqueta respiratória – ao tossir ou espirrar, 

dirigir sempre a cara para a zona interior do braço, 

com o cotovelo fletido;  

8. Evitar contacto com doente/s com infeção 

respiratória; 

9. Não partilhar objetos/materiais e evitar tocar 

em objetos e superfícies comuns (material escolar e de higiene, corrimãos, maçanetas, interruptores e 

outros); 

10. 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. 

            

 

2.2. Organização e higiene dos espaços 

1. A comunidade educativa será informada sobre as alterações à organização e funcionamento dos 

espaços do Agrupamento. 

2. Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças e 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. 

3. Nas entradas principais será disponibilizada solução antissética de base alcoólica (SABA); 

4. Estarão disponíveis materiais e produtos de limpeza para os procedimentos adequados de desinfeção 

e limpeza dos edifícios escolares. 

5. Os planos de higienização dos espaços e equipamentos elaborados para os diferentes espaços devem 

ser afixados em locais visíveis. Ao longo da sua implementação, devem ser devidamente assinados. 

6. Será fornecida informação aos profissionais do agrupamento e, sempre que possível, haverá 

formação adequada. 
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7. 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 

as crianças, alunos e pessoal docente e não docente. 

8. Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos, sempre que possível. 

9. Realizar eventos e reuniões presenciais, apenas quando necessárias, cumprindo as regras de higiene e 

segurança definidas. 

10. Privilegiar a via digital ou telefónica no contacto com os encarregados de educação. 

11. Os horários dos discentes serão, sempre que possível, organizados de modo a evitar contacto dos  

diferentes grupos/turmas, sendo atribuído a cada grupo/turma um espaço para os momentos em que 

não se encontram em atividades letivas. 

13. Não deve ser ultrapassada a lotação máxima dos espaços comuns: 

 

Estabelecimento de 
ensino 

Espaço 
Lotação 
máxima 

Obs 

EB Alb Nova (Pré) 
Refeitório 15 

É indispensável o 
cumprimento de 

todas as 
orientações, 

incluindo as afixadas 
em cada espaço. 

Copa 1 
EB Alb Nova (1ºCEB) Refeitório 20 
JI Campo (Pré) 
 

Refeitório 28 
EB Campo (1ºCEB) 

JI Fradelos (Pré) Refeitório 24 
EB Fradelos (1ºCEB) Refeitório 20 

EB Laginhas (Pré) 

Sala de reuniões 2 

Refeitório 42 

Copa 2 

EB Laginhas (1ºCEB) 

Sala de AAAF 13 

UEEA 6 

Átrio 21 

Biblioteca 11 

Refeitório 45 

Copa 4 

Sala de Terapia 3 

Sala de Terapia 3 

Parque de Jogos 11 

Sala de reuniões 4 

Espaço de fotocopias 2 

Sala de professores 6 

Campo de futebol 21 

EB Souto (1ºCEB) 
Hall 1 3 

Hall 2 3 
JI Soutelo Refeitório 10 
JI Telhadela Refeitório 16 
 Parque de Jogos 8 
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Estabelecimento de ensino Espaço  Lotação máxima Obs. 

 
EB de Branca 

Serviços Administrativos 1  Os utentes que 
aguardam 
atendimento devem 
manter o 
distanciamento 
necessário. 

Reprografia/Papelaria 1  

Bufete (funcionamento 
condicionado) 

1  

Atendimento/PBX 1  

Átrio de entrada 3 
Incluindo o eventual 
utente do 
Atendimento/PBX. 

Refeitório 40 

Todos os utentes 
devem cumprir todas 
as regras de 
funcionamento 
deste espaço. 

Sala de Funcionários 4 
Manter o espaço 
sempre limpo e 
organizado. 

Sala de Professores 15 
Manter o espaço 
sempre limpo e 
organizado. 

Sala de trabalho 6  

BE 18  

Sala para pequenos grupos 
de docentes 

(Sala 15) 
10 

Cada 
elemento/grupo tem 
de deixar o espaço 
sempre limpo e 
organizado. 

Sala SPO 3  
 

A informação sobre a lotação encontra-se afixada em cada um dos espaços em causa. 

 

14. As condições mínimas, relativamente ao número de funcionários, para manter o regime presencial 

são:  

  

Pré-Escolar e 1.º Ciclo – A falta de 1 assistente operacional compromete o funcionamento normal do 

estabelecimento de ensino. 

 

2.º e 3.º Ciclos – 9 funcionários. 

 

2.2.1. Organização e higiene dos espaços – Educação Pré-Escolar 

1. As crianças devem ser distribuídas em salas ou outros espaços, com o pessoal docente e não docente 

correspondente, de forma a evitar o contacto entre grupos. 

2. Deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças, sem comprometer o normal 

funcionamento das atividades pedagógicas. 
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3. Deve ser privilegiada a utilização das salas ou espaços mais amplos e arejados. 

4. Todos os elementos devem seguir os percursos de circulação interna definidos. 

5. Em cada estabelecimento devem ser definidos espaços “sujos” e espaços “limpos”, com diferentes 

circuitos de entrada e de saída, bem como de acesso às salas, sempre que possível. 

6. As crianças devem trocar o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado no espaço do 

Jardim-de-Infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento, devendo ser higienizado, todos 

os dias, após a saída da criança.  

7. Os profissionais deverão ter o mesmo procedimento referido no ponto anterior. 

8. Deve existir material individual necessário para cada atividade ou o mesmo ser desinfetado entre 

utilizações. 

9. Todos os acessórios não essenciais à prática das atividades pedagógicas devem ser removidos das 

salas e ser reforçada a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem. 

10. Deve solicitar-se aos encarregados de educação que não deixem as crianças levar de casa 

brinquedos ou outros objetos não necessários. 

11. As concentrações nas idas à casa de banho devem ser evitadas. 

12. Na organização da rotina diária, procurar desfasar os momentos de permanência dos diferentes 

grupos de crianças no recreio e/ou dividir por zonas afetas a cada grupo. Os equipamentos devem ser 

higienizados após a utilização por cada grupo. 

13. Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes medidas de distanciamento e 

higiene: 

a. A deslocação para a sala de refeições deve ser desfasada para evitar o cruzamento de crianças, ou, 

quando tal não for possível, será de considerar fazer as refeições na sala de atividades; 

b. Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas, para que o façam de 

forma correta; 

c. Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico possível 

entre crianças; 

d. Deve ser realizada, entre trocas de turno, a adequada limpeza e desinfeção das superfícies utilizadas; 

e. Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos; 

f. Os equipamentos, utensílios e/ou roupa da criança a devolver aos encarregados de educação devem 

ser colocados separadamente, quando aplicável; 

g. As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento físico entre 

profissionais. 

14. As crianças devem ser entregues à porta do estabelecimento pelo seu encarregado de educação, ou 

por pessoa por ele designada, e recebidas por um profissional destacado para o efeito, evitando assim a 

circulação de pessoas externas no interior do recinto. 

15. Sempre que aplicável, devem ser assegurados especiais cuidados na troca de fraldas, com 

higienização das mãos dos profissionais e das crianças, bem como da bancada, antes e depois da muda 

de fralda. 
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2.2.2. Organização e higiene dos espaços – Ensino Básico 

1. Os alunos devem manter-se, sempre que possível, com a sua turma durante todo o período de 

permanência na escola, incluindo intervalos/pausas, evitando os contactos com as restantes. 

2. As aulas de cada turma devem decorrer, sempre que possível, na mesma sala e com o lugar fixo por 

aluno. 

3. As salas devem ser arejadas sempre que possível. 

4. Nas salas, as mesas devem ser dispostas com a mesma orientação e o mais afastado possível, 

aproveitando também os espaços junto das paredes e janelas. 

5. Sempre que possível, o distanciamento físico na sala, entre os alunos, e alunos-docentes deve ser de, 

pelo menos, um metro. 

6. Devem ser seguidos os percursos dos circuitos assinalados no interior da escola, assim como os 

procedimentos que promovam o distanciamento físico. 

7. Os procedimentos para utilização dos refeitórios são: 

a. Períodos de almoço desfasados, sempre que possível, de forma a respeitar as regras de 

distanciamento e evitando a concentração de alunos. 

b. Se possível, recorrer à modalidade de take-away no fornecimento de refeições. 

c. Lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo da refeição por parte de qualquer utente. 

d. Utilização obrigatória de máscara, exceto durante a refeição. 

e. Talheres e guardanapos devem ser fornecidos dentro de embalagem. 

f. Higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada utilização. 

g. Manter unicamente os artigos/objetos indispensáveis nas mesas. 

h. Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar. 

8. Limpar/higienizar após utilização as superfícies de contacto frequente no bufete (balcão, mesas, 

cadeiras) e seguir as normas de funcionamento: 

a. Higienização das mãos antes e depois do acesso. 

b. Utilização obrigatória de máscara, exceto durante a refeição. 

c. Distanciamento físico. 

d. Cumprir a lotação máxima prevista, evitando concentrações. 

e. Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar. 

 
2.2.3. Organização e higiene das BE 

1. Condições de acesso: o utilizador deverá dirigir-se obrigatoriamente ao balcão de atendimento, para 

qualquer serviço, respeitando a sinalética, de acordo com as normas de distanciamento. Apenas um 

aluno, de cada vez, será atendido ao balcão; os restantes terão que esperar no exterior da biblioteca, 

numa única fila e observando as regras de distanciamento. É obrigatório o uso da máscara e adoção de 

procedimentos da etiqueta respiratória. 
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A entrada será feita pela porta principal e a saída pela porta lateral, respeitando o distanciamento. 

2. Condições de requisição/consulta do fundo documental: os pedidos de empréstimo devem ser feitos 

ao balcão. O acesso ao fundo documental é exclusivo da Assistente Operacional/Equipa. O funcionário 

faz o registo da requisição e entrega o documento ao utilizador, adotando procedimentos de segurança.  

3.Condições de devolução do fundo documental: o material requisitado para a sala de aula deve ser 

devolvido pelo requisitante, no fim do seu turno de aulas; o empréstimo domiciliário deve ser devolvido 

até 10 dias após a requisição; o utilizador depositará, num caixote preparado para o efeito, o material 

que requisitou.  

4. Quarentena de documentos: os documentos devolvidos ou manuseados na biblioteca pelos 

utilizadores devem ser colocados de quarentena durante 72 horas, num espaço isolado, apenas 

acessível ao funcionário e professores da equipa. Os documentos em quarentena serão organizados por 

data de devolução.  

5. Condições de permanência: deverá ser cumprida a lotação máxima, atendendo aos espaços/lugares 

devidamente assinalados, de modo a manter o distanciamento social e a possibilidade da adequada 

desinfeção. O utilizador deve esperar no balcão de atendimento pela autorização do funcionário, que 

lhe indicará o local onde poderá permanecer. O tempo de permanência é gerido pelo funcionário, de 

modo a garantir a segurança de todos. O utilizador deverá manter-se no lugar que lhe foi indicado, 

adotar os procedimentos de etiqueta respiratória e de conduta social.  

A utilização do espaço da BE em contexto de aula deverá ter em conta a marcação prévia do espaço 

necessário pelo respetivo professor.  

Prioridades de acesso: 

- Contexto da aula solicitada previamente pelo docente; 
- Apoio ao estudo; 
- Sessões de mentoria/tutoria; 
- Trabalho autónomo. 
 
6. Medidas preventivas e de autoproteção para a assistente operacional e equipa da BE: ao entrar na 

BE, o assistente operacional/Equipa da BE deve desinfetar, de imediato, as mãos e colocar o seu 

equipamento de proteção pessoal. Deve evitar ausentar-se do espaço da BE durante o seu turno; se o 

fizer, antes de sair deve depositar todo o material descartável no contentor do lixo disponibilizado para 

o efeito e, quando regressar ao posto de trabalho, deve colocar novos equipamentos descartáveis.  

 

3. Definição de responsabilidades 

Os diversos elementos da comunidade escolar devem conhecer este Plano, cumprir todas as medidas 

previstas, estar atentos e informar-se sobre o assunto, procurando manter-se atualizados. 
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3.1. Equipa de coordenação e ponto focal 

Os elementos que irão acompanhar a implementação deste Plano de Contingência e as ocorrências 

associadas são: 

Estabelecimento/s Ponto focal Substitutos do 

ponto focal 

Equipa de coordenação 

EPE e 1.º CEB Victor Peixe 

Docentes da 

Equipa de 

Coordenação 

Victor Peixe  

Francisco Castro  

Milton Silva  

Anabela Silva 

Rosa Gomes  

Manuela Mortágua  

Salomé Costa  

2.º e 3.º CEB 
Francisco 

Castro 

 

Nas situações em que um elemento da escola que apresenta sintomas necessite de acompanhamento 

até à área de isolamento (ex. aluno e ou existência de dificuldade de locomoção), devem ser cumpridos 

os seguintes procedimentos: 

- caso seja um adulto, poderá ser acompanhado por outro adulto que esteja disponível; 

- no caso de uma criança ou aluno, o mesmo tem de ser acompanhado por um(a) Assistente 

Operacional ou outro adulto, de acordo com a disponibilidade. 

 

4. Procedimentos perante um caso suspeito – Protocolo de ação 

Face a um caso suspeito devem ser tomadas as medidas necessárias para maior redução das 

possibilidades de contágio. 

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, são consideradas 

suspeitas de COVID-19. 

 

4.1. Gestão de caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa presente no estabelecimento 

de educação/ensino  

1. Perante a identificação de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa presente no 

estabelecimento de educação ou ensino, são de imediato ativados os procedimentos do Plano de 

Contingência e é contactado o respetivo Ponto Focal.  

2. O caso suspeito de COVID-19 deve dirigir-se para a área de isolamento, seguindo os percursos 

definidos e assinalados no estabelecimento. Quando se trate de um menor de idade, é acompanhado 

por um responsável/adulto. 
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3. Sempre que se trate de um menor, 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. 

A pessoa responsável deve permanecer com o menor na área de isolamento, cumprindo com as 

precauções básicas de controlo de infeção, nomeadamente quanto à higienização das mãos e utilização 

de máscara.  

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

(808 24 24 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. 

• Se o caso não for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica, a pessoa segue o 

procedimento normal da escola, de acordo com o quadro clínico apresentado.  

• Se o caso for considerado suspeito de 

COVID-19 pela triagem telefónica será 

encaminhado de uma das seguintes 

formas:  

- Autocuidado: isolamento em casa;  

- Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas 

COVID-19 nos Cuidados de Saúde 

Primários;  

- Avaliação Clínica em Serviço de 

Urgência. 

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 ou ponto focal. 

 

5. Se existir 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.  

6. A Autoridade de Saúde Local desencadeia os restantes procedimentos definidos pela DGS.  

7. A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de teste é da 

responsabilidade do próprio, ou do encarregado de educação, no caso de um menor de idade, evitando 

transporte público coletivo. 

8. Informar de imediato a Autoridade de Saúde Local, fornecendo os dados do caso suspeito - nome, 

data de nascimento, contato telefónico, das pessoas que integram o(s) respetivo(s) grupo(s) - alunos, 

pessoal docente e não docente.  
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9. 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.  

10. Reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies utilizadas pelo caso suspeito, bem como da área de 

isolamento. 

4.2. Gestão de caso confirmado de COVID-19 fora do estabelecimento  

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação ou ensino, devem 

desencadear-se os seguintes procedimentos:  

 

1. Ativar os procedimentos constantes no 

Plano de Contingência, que sejam 

adequados, e ser contactado o respetivo 

ponto focal.  

2. A Direção ou o ponto focal contacta de 

imediato a Autoridade de Saúde 

Local/Unidade de Saúde Pública Local, a 

informar da situação.  
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5. Áreas de isolamento 

A área de isolamento tem como finalidade restringir o contacto direto com quem apresente os sintomas 

da infeção em causa, de modo a impedir que outros possam ser expostos e infetados. 

 

As áreas de isolamento em cada estabelecimento de educação/ensino do Agrupamento são: 
 

Estabelecimento Área de isolamento Percurso a seguir 

Jardim de Infância de 

Fradelos 

Espaço da casa de banho não usada. 

 

Via que envolva menor 

proximidade com outras 

pessoas, 

preferencialmente a mais 

direta possível.  

 

Seguir as orientações 

dadas 

 

Jardim de Infância de 

Albergaria-a-Nova 

Espaço do Convívio. 

Jardim de Infância de 

Campo 

Sala de Prolongamento 

Jardim de Infância de 

Telhadela 

Sala da antiga escola do 1.º ciclo 

EB de Laginhas (Pré) Espaço da casa de banho não usada. 

Jardim de Infância de 

Soutelo 

Hall de entrada não usado. 

EB de Albergaria-a-Nova Espaço de Convívio. 

EB de Campo Espaço da casa de banho não usada. 

EB de Fradelos Espaço da casa de banho não usada. 

EB de Laginhas Sala de reuniões. 

EB Souto Espaço da casa de banho não usada 

EB de Branca (sede) Balneário exterior (antiga Sala do 

CEF) 

 

6. Outras medidas   

Das restantes medidas necessárias para fazer face ao problema em causa, salientam-se:  

1. Elaboração do Plano de Comunicação e Informação, envolvendo atualização dos contactos de 

emergência das crianças e alunos, bem como da informação aos encarregados de educação. 

2. Substituição, se possível, do pessoal não docente, na eventualidade da sua ausência. 

3. Divulgação deste Plano à comunidade Escolar, para que todos dele tenham conhecimento. 

 
7. Contactos mais relevantes 
 

  LINHA SAÚDE 24 - 808 24 24 24 
 

  Agrupamento de Escolas de Branca: 
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Telefone: 234 540 070  

Internet: www.aebranca.pt  

E-mail: covid@aebranca.net  

 

  Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha - 234 529 300 

 

  Centro de Saúde de Albergaria-a-Velha - 234 523 213 

  Extensão de Saúde de Branca – 234 541 366 

 

  Bombeiros Voluntários de Albergaria-a-Velha - Emergência - 234 529 112  

 

  Hospital Infante Dom Pedro-Aveiro - 234 378 300  

 

 

8. Nota final 
Neste Plano foram considerados aspetos relevantes no contexto atual. No entanto, podem surgir 

situações não previstas, que devem ser consideradas/decididas oportunamente pela estrutura de 

coordenação, em articulação com a Diretora, outros elementos da comunidade escolar e entidades de 

saúde, de acordo com as circunstâncias e as orientações superiores. 
 

Assim, é imprescindível que todos se mantenham atentos às informações e orientações resultantes da 

evolução da pandemia, que venham a ser divulgadas, ajustando atuações/procedimentos. 
 

A proteção da saúde e segurança é crucial para limitar a transmissão de agentes infeciosos e o 

consequente impacto negativo, tanto a nível pessoal como social. Consequentemente, é muito 

importante que o Plano de Contingência seja implementado e atualizado, cumprindo-se as 

recomendações das Autoridades de Saúde no âmbito da prevenção e controlo de infeção. 

 

Informações atualizadas, de acordo com a evolução do quadro epidemiológico de COVID-19, podem ser 

obtidas em: 

https://covid19.min-saude.pt/ 

 

https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/referencial-escolas-controlo-da-transmissao-de-covid-19-

em-contexto-escolar-pdf.aspx 

 

 

 

Este Plano de Contigência será atualizado sempre que necessário. 

Branca 
Setembro de 2020 

https://covid19.min-saude.pt/
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/referencial-escolas-controlo-da-transmissao-de-covid-19-em-contexto-escolar-pdf.aspx
https://www.dgs.pt/documentos-e-publicacoes/referencial-escolas-controlo-da-transmissao-de-covid-19-em-contexto-escolar-pdf.aspx
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Anexos 

 
Anexo I  

Identificação do local de isolamento 
 

Anexo II  
Lavagem das mãos com solução à base de álcool  

 
Anexo III  

Lavagem das mãos com água e sabão 
 

Anexo IV  
Medidas de prevenção - higiene 

 
Anexo V  

Medidas de prevenção – máscaras 
 

ANEXO VI 
Fluxo de Atuação - Caso Suspeito de Covid-19 – Menor de 

idade 
 

ANEXO VII 
Fluxo de Atuação - Caso Suspeito de Covid-19 – Adulto 
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Área 
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Anexo I – Plano de Contingência COVID-19, 2020-2021 
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Anexo II – Plano de Contingência COVID-19, 2020-2021 
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Anexo III – Plano de Contingência COVID-19, 2020-2021 
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Anexo IV – Plano de Contingência COVID-19, 2020-2021 
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Anexo V – Plano de Contingência COVID-19, 2020-2021 
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Fluxo 2 - Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em menor de idade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo VI – Plano de Contingência COVID-19, 2020-2021 
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Fluxo 2 - Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em adulto 
 

Anexo VII – Plano de Contingência COVID-19, 2020-2021 


