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PLANO DE CONTINGÊNCIA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARLOS AMARANTE

 ESCOLA DO 1º CICLO DE GUALTAR

1. Enquadramento
Este documento pretende apresentar o plano de contingência para o COVID-19 da Escola do 1º Ciclo de
Gualtar, em Braga.
Este  plano  permite  que  a  Escola  (pessoal  docente,  não  docente  e  alunos)  esteja  preparada  para
enfrentar, de modo adequado, as possíveis consequências de uma epidemia em estreita articulação com
as famílias, os serviços de saúde e outras estruturas pertinentes da comunidade educativa.
O  presente  documento  consiste  num  conjunto  de  medidas  e  ações  que  deverão  ser  aplicadas,
oportunamente, de modo articulado, em cada fase da evolução da epidemia do COVID-19.
As medidas necessárias, a sua calendarização, bem como as responsabilidades de cada pessoa dentro da
instituição devem ser ajustadas aos diferentes cenários de evolução da epidemia, a fim de assegurar que
cada um saiba o que fazer em situação de crise e o que esperar das ações desenvolvidas por si e pelos
outros.
O objetivo deste plano de contingência é manter a atividade da instituição escolar, face aos possíveis
efeitos  da  epidemia,  nomeadamente  o  absentismo  dos  profissionais  e  dos  alunos  e  respetivas
repercussões nas atividades escolares e no ambiente familiar e social de toda a comunidade educativa.
1.1. O que é o Coronavírus - 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.
Transmissão da infeção
Considera-se que o COVID-19 pode transmitir-se:
• por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);
• pelo contacto direto com secreções infeciosas;
• por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron).
A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma exposição
próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando
uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou
olhos de pessoas que estão próximas e ainda através do contacto das mãos com uma superfície ou
objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular (boca,
nariz ou olhos).
1.2. Principais sintomas
Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo:
• febre
• tosse
• falta de ar (dificuldade respiratória)
• cansaço
1.3. Período de incubação
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O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 dias,  segundo as
últimas informações publicadas pelas autoridades de saúde. Como medida de precaução, a vigilância
ativa  dos  contactos  próximos  decorre  durante  14  dias  desde  a  data  da  última  exposição  a  caso
confirmado.
As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta (via aérea e
por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados).

2. Plano de contingência
2.1. Identificação dos efeitos que a infeção de trabalhador(es) pode causar na escola
Nesta  fase  é  previsível  que  surjam  casos  de  profissionais  ou  alunos  doentes,  com  possível
comprometimento da vida da instituição escolar devido ao absentismo daí decorrente. Esse absentismo
poderá afetar diferentes áreas de funcionamento da Escola.
O plano de contingência permite que a Escola se prepare para lidar com esse disfuncionamento.
É necessário proceder a uma análise das diversas atividades desenvolvidas pela instituição escolar e
identificar todas as que possam ser consideradas essenciais.
Se  se  verificar  absentismo  de  assistentes  operacionais  e  professores,  a  Escola  permanecerá  em
funcionamento até que a Diretora, em articulação com as devidas autoridades, considere que já não
estão asseguradas as condições de segurança.
Os docentes, alunos e demais acompanhantes que tenham 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 por dia, registando os valores e estando
atentos a tosse ou dificuldades respiratórias.
2.2. Medidas Preventivas
2.2.1  –  Divulgação  da  informação  disponível  sobre  o  vírus,  formas  de  contágio  e  medidas  de
prevenção
Afixação de cartazes da Direção Geral de Saúde;
Divulgação do plano de contingência via e-mail e na página do agrupamento;
Divulgação do Código de conduta via e-mail e na página do agrupamento para alunos e encarregados de
educação;
Divulgação  das  instruções  de  utilização  dos  diferentes  espaços  escolares,  por  meio  de  cartazes:
Refeitório/polivalente, biblioteca, sala multimédia,  casas de banho, etc.
Sensibilização dos alunos para o cumprimento do plano de contingência.
Formação das Assistentes Operacionais, relativamente à higienização eficiente dos espaços escolares;
Informação  prestada  aos  alunos  sobre  as  medidas  de  proteção  individual  e  coletiva  -  a  lavagem
adequada das mãos com água e sabão, os cuidados que devem ter ao espirrar e a exigência de não
partilharem alimentos, copos, garrafas de água, talheres e brinquedos;
Redefinição da circulação dos alunos dentro do edifício escolar, evitando a “sala de isolamento”.
2.2.2. Higiene do ambiente escolar

• Limpeza e arejamento das salas, abrindo as janelas, sobretudo, durante os intervalos;
• Limpeza das mesas dos alunos, da secretária do professor, quadros de escrita ou interativos e

outros equipamentos, utilizando os materiais constantes do plano de higienização;
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• Aumento do número de vezes em que são limpas as superfícies de trabalho, maçanetas das
portas, os teclados e ratos de computadores, de acordo com o plano de higienização.

• Abertura das janelas durante a limpeza diária dos diferentes espaços;
• Colocação de dispositivos com soluções de limpeza das mãos à base de álcool, em espaços que

não possibilite a lavagem das mãos e no espaço de isolamento;
• Lavagem regular dos recipientes.

2.2.3 - Higiene diária das mãos
As mãos devem ser lavadas,  frequentemente,  com água e  sabão,  esfregando-as  bem durante,  pelo
menos, 20 segundos.
Para tal, a escola providenciou condições sanitárias necessárias à higienização das mãos com água e
sabão e secagem com toalhetes de papel. Está também disponível solução alcoólica para a higienização
das mãos onde não é possível a lavagem com água e sabão.
A lavagem das mãos deve ser realizada:

 Antes e depois das refeições;
 Antes e depois da muda de fralda;
 À entrada e à saída da escola;
 Antes e após as aulas;
 Antes e após o uso da casa de banho;
 Após utilizar lenço de papel para assoar;
 Sempre que necessário.

2.2.4 - Etiqueta respiratória
 Quando espirrar ou tossir tapar o nariz e a boca com o antebraço ou com lenço de papel;
 Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;
 Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;
 Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções

respiratórias.
2.2.5 - Medidas preventivas de contágio individual e coletivo
• Vedar a entrada na escola a todas as pessoas estranhas ao seu funcionamento – pais e encarregados
de educação e ainda fornecedores de quaisquer produtos e outros visitantes;
• Desinfetar as mãos das crianças e adultos à entrada de cada sala, com solução de álcool.
• Reorganizar as atividades na Biblioteca Escolar e na Sala Multimédia, acautelando o número máximo
de alunos em simultâneo no mesmo espaço.
 • Suspender visitas de estudo e outras atividades que impliquem grandes aglomerados de alunos;
 Desfasar os horários de entrada, recreios e almoço. As turmas dos 2ºs e 4ºs anos iniciam as atividades

letivas às 8.45 horas e almoçam às 12.00 horas. As turmas dos 1ºs e 3ºs anos iniciam as atividades
letivas às  09.00 horas  e  almoçam às  12.45 horas,  de  acordo com o mapa anexo a este Plano de
Contingência e que dele faz parte integrante ( Anexo 1).

 Definir as casas de banho para cada turma, de acordo com o mapa anexo.
 Definir percursos dentro do edifício escolar, de modo a minimizar o contágio interturmas, de acordo

com o mapa anexo.
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2.2.6 - 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;
 Manter, no mínimo, uma distância de 1 metro;
 Não partilhar material escolar (canetas, réguas, etc);
 Não partilhar alimentos e não utilizar os mesmos recipientes (copos, talheres, etc);
 Não partilhar objetos pessoais.
 Definir  zonas  de  recreio  para  cada  turma  –  Foram  definidas  zonas  de  recreio  exteriores

estanques para cada turma, com sinalética adequada. No horário de recreio da manhã cada
espaço será ocupado apenas por uma turma. No horário de recreio da tarde cada espaço será
ocupado apenas por duas turmas mas acautelando que cada turma ocupe apenas metade de
cada espaço.

 Cumprir  a  sinalética  de  circulação  nos  espaços  da  escola  (sempre  pela  direita,  próximo da
parede e mantendo a distância de 1 metro).

2.2.7 - Utilização de máscara
Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente). 
Os alunos cujos pais assim o decidam poderão usar máscara, muito embora a isso não sejam obrigados
devido à sua idade.
As máscaras podem ser utilizadas até 4h- 6h e devem ser retiradas quando estão húmidas.
2.2.8 -  Higiene dos espaços e superfícies
A escola elaborou um plano de higienização (Anexo 2) que está disponível e todos os profissionais com
funções de limpeza têm conhecimento do mesmo.
Para além da implementação do Plano de higienização foram removidos das salas os acessórios não
essenciais  à  prática  das  atividades  pedagógicas,  reforçando  a  limpeza  e  desinfeção  dos  que  lá
permanecem.
2.2.8 - Medidas de isolamento fora do contexto escolar
Os alunos ou profissionais, que manifestem febre ou outros sintomas de uma possível infeção com o
COVID-19, não devem vir para a Escola, a fim de evitar o contágio de outras pessoas.
Dado tratar-se de crianças, os pais devem manter-se atentos aos indícios ou sintomas que os filhos
apresentam diariamente antes de os deixar na escola e avisar os respetivos professores de qualquer
situação suspeita.
 Em caso de dúvida, deverá ser contactada a Linha Saúde 24 – 808 24 24 24 e a Diretora que, por sua
vez, entrará em contacto, caso necessário, com o Delegado de Saúde local.
2.2.9 - Medidas de isolamento em contexto escolar
A Escola dispõe de uma sala de isolamento – sala de atendimento, no piso inferior.
Esta sala dispõe do seguinte equipamento:

 Casa de banho privativa;
• Dispositivo com solução de limpeza das mãos à base de álcool;
• Sabão líquido;
• Lenços de papel;
• Água (copos e garrafas);
• Termómetro;
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• Sacos de lixo;
• Máscaras – uma para o aluno e outra para o acompanhante, se criança.
• Luvas de proteção descartáveis.
• Alimentos não perecíveis.

2.2.10 – Outros aspetos 
• Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos, sempre que possível;
• Suspendem-se eventos e reuniões com um número alargado de pessoas;
• Privilegiar a via digital ou telefónica no contacto com os encarregados de educação. 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;

2.3 – Organização das atividades pedagógicas e dos espaços escolares
Os horários estão adaptados e organizados de forma a evitar aglomeração de alunos que, de outra
forma, seriam inevitáveis. Este desfasamento inclui também os recreios e os almoços.
Procedeu-se à organização de 2 turnos – um para as turmas dos 2ºs e 4ºs anos e outro para as turmas
dos 1ºs e 3ºs anos. Esta organização foi escolhida para obedecer a uma divisão transversal do edifício
escolar em quatro zonas, com percursos diferenciados para cada uma e está descrita no Anexo 1.
2.3.1 – Recreios da manhã
Durante os primeiros 15 minutos do recreio da manhã os alunos lancham nas salas sob vigilância dos
respetivos professores titulares de turma. Nos restantes 15 minutos, os alunos saem para o exterior e
ocupam os espaços que estão definidos para cada turma, com acompanhamento e sob vigilância dos
respetivos professores. Nos dias de chuva, os alunos ficarão nas respetivas salas durante os 30 minutos
de intervalo.
2.3.2 – Almoço
Os alunos almoçam por turnos. Os 2ºs e 4ºs anos almoçam às 12.00 horas e os 1ºs e 3ºs anos às 12.45
horas.  Os  alunos  com  Necessidades  Educativas  Especiais  almoçam  todos  às  12.00  horas,
independentemente das turmas a que pertencem. Os alunos que almoçam em casa saem no fim das
atividades letivas da manhã e regressam apenas 10 minutos antes do horário da tarde.
Em cada turno, os alunos almoçam separados por turmas. 
 2.3.3 – Recreios após o almoço e antes das atividades letivas da tarde
Os alunos que, em cada turno terminam de almoçar, são encaminhados para os espaços destinados a
cada turma. Nos dias de chuva, os alunos serão encaminhados para as respetivas salas de aula e espaços
adjacentes,  mantendo  a  separação  por  turma.  A  vigilância  será  assegurada  pelas  assistentes
operacionais, pessoal da CAF e professores de apoio educativo que aí alocarão a sua componente não
letiva, em função da quantidade de recursos disponíveis.
2.3.3 – Recreios após as atividades curriculares e antes das AEC e R.Moral
Os alunos cumprirão estes recreios nos espaços definidos para cada turma. Nos dias de chuva ficarão
nas salas de aula ou nos espaços adjacentes.  A vigilância será assegurada pelas assistentes operacionais,
professores titulares de turma e professores de apoio educativo que aí alocarão a sua componente não
letiva.
2.3 – MEDIDAS REATIVAS (para fazer face a um possível caso de infeção por Covid-19)
2.3.1 - Caso suspeito

5

mailto:info@aecarlosamarante.pt


AGRUPAMENTO DE ESCOLAS CARLOS AMARANTE – 150149
Rua da Restauração 4710-428 BRAGA

Telefone: 253618001 – Fax: 253613722
E-mail: info@aecarlosamarante.pt

De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente como critérios clínicos infeção
respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória), associados a critérios epidemiológicos.
2.3.2 - Procedimentos em caso suspeito detetado na escola
Para o tratamento e encaminhamento de qualquer caso suspeito, cria-se a seguinte cadeia de comando,
de controlo e de contactos atualizados, por ordem de chamada à ação:

a) – Na escola:
1º - Coordenador da Escola - Guilherme Barbosa – 918 622 920
2º - Professora Marília Fernandes – 914 902 499
3º - Professora Manuela Lages – 918 206 121
4º - Professora Anabela Machado – 962 996 220 

5º - Assistente Operacional - Gorete Araújo – 934 496 879
6º - Assistente Operacional – Ana Correia –934 803 698
5º - Responsável ATL – Mariana –965 780 320

b) – Entidades externas:
1º - Linha SNS 24 - 808 24 24 24
2º - Linha Covid Braga – 220 411 194
2º - Delegado de Saúde de Braga – 253 208 260

Se o caso suspeito for um adulto, dirige-se para a “sala de isolamento” e informa, preferencialmente por
telefone, o Coordenador da Escola. Já na sala de “isolamento” contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24) ou
a linha Covid-Braga, regista e segue as orientações obtidas. 
Se o caso suspeito é uma criança, o adulto que o identifica como tal, acompanha o aluno à sala de
isolamento e informa o Coordenador da escola. Se este não estiver disponível, contacta, pela respetiva
ordem,  os  restantes  elementos  da  cadeia  de  comando,  até  conseguir  o  primeiro  disponível.  Este
contactará imediatamente o Encarregado de Educação dessa criança que, por sua vez contacta a linha
SNS  24  ou  a  linha  Covid-Braga.  Se  o  Encarregado de  Educação tiver  dado autorização  expressa,  o
responsável da escola poderá ligar para a linha Saúde 24 ou Covid-Braga.
Se o caso suspeito for  uma criança com necessidades educativas especiais  ou outra que não possa
permanecer sozinha, na “sala de isolamento”, a assistente operacional que a acompanhar permanecerá
nessa sala, usando os materiais de proteção individual disponíveis – luvas descartáveis e máscara facial.
Quem  acompanhe  o  aluno  com  sintomas,  docente  ou  trabalhador  não  docente,  deve  cumprir  as
precauções básicas de controlo de infeção, quanto à higiene das mãos.
O profissional de saúde do SNS 24 questiona o doente (ou acompanhante) quanto a sinais e sintomas e
ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19.
Após avaliação, o SNS 24 informa o seguinte:
- se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à situação clínica;
- se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao Médico (LAM), da
DGS, para validação da suspeição.
Desta validação o resultado poderá ser:

A. Caso  suspeito  não  validado:  este  fica  encerrado  para  COVID-19.  O  SNS24  define  os
procedimentos habituais e adequados à situação clínica do aluno, docente ou trabalhador não
docente.
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B. Caso  suspeito  validado: a  DGS  ativa  o  Instituto  Nacional  de  Emergência  Médica  (INEM),  o
Instituto  Nacional  de  Saúde  Doutor  Ricardo  Jorge  (INSA)  e  Autoridade  de  Saúde  Regional,
iniciando-se a  investigação epidemiológica e a gestão de contactos. O adulto ou criança 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

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.
Atenção: Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24 ou a Linha Covid 19 Braga, a Autoridade
de Saúde Local deve ser informada da situação pelo Coordenador do Estabelecimento ou pessoa que o
substitua em cada momento.
O Coordenador da escola ou o adulto da cadeia de comando responsável pelo acompanhamento da
situação informa de imediato a Diretora do agrupamento e a Autoridade de Saúde Local / Unidade de
Saúde Pública Local. Sobre a existência do caso suspeito validado.
A escola fornece à Autoridade de saúde o nome, data de nascimento, contato telefónico das pessoas
que integram o respetivo grupo (alunos, pessoal docente e não docente) do caso suspeito, de forma a
facilitar a aplicação de medidas de saúde pública aos contatos de risco.

A autoridade local de saúde: 
 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, se for um

menor.
 No primeiro contacto com o estabelecimento de educação ou ensino, procede a uma

rápida avaliação da situação/risco.
 Informa o caso, os contatos 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 educação ou ensino;

 Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo caso
suspeito, bem como da área de isolamento;

 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).

Após  a  classificação  dos  contatos  (exposição  de  alto  risco  ou  exposição  de  baixo  risco),  a
Autoridade de saúde, irá definir a implementação de medidas que podem ser:
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 Medidas individuais a aplicar aos contactos (informação fornecida ao próprio ou ao
encarregado de educação)

 Medidas coletivas a adotar pelo estabelecimento de educação:
 Encerramento de uma ou mais turmas;
 Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação ou ensino;
 Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino.

2.3.2 - Procedimentos em caso suspeito detetado fora da escola
Perante a comunicação ao estabelecimento de educação ou ensino, de um caso confirmado de COVID-
19 de uma pessoa que tenha frequentado o estabelecimento, deve ser imediatamente ativado todo o
seguinte procedimento:

 Ser contactado o coordenador do estabelecimento.
 O Coordenador informa a Direção do Agrupamento e contacta de imediato a Autoridade

de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, a informar da situação.
 A escola fornece à Autoridade de saúde o nome, data de nascimento, contato telefónico

das pessoas que integram o respetivo grupo (alunos, pessoal docente e não docente) do
caso suspeito, de forma a facilitar a aplicação de medidas de saúde pública aos contatos
de risco.

A Autoridade de Saúde Local:
 Assegura a investigação epidemiológica (in loco, se necessário)
 Efetua  a  avaliação  de  risco  e  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:

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

o 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);

o 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).

Após a classificação dos contatos (exposição de alto risco ou exposição de baixo risco), a Autoridade de
saúde, irá definir a implementação de medidas que podem ser:

 Medidas  individuais  a  aplicar  aos  contactos  (informação fornecida ao próprio  ou ao
encarregado de educação)

 Medidas  coletivas  (de  acordo  com  a  adotar  pelo  estabelecimento  de  educação  ou
ensino:

o Encerramento de uma ou mais turmas;
o Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação ou ensino;
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o Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino.Os casos suspeitos detetados
em contexto externo à escola e que envolvam relações de contacto com alunos ou adultos da
unidade educativa – alunos e familiares, assistentes operacionais e familiares ou professores e
familiares  devem  ser  comunicados,  por  telefone  à  escola,  seguindo  a  respetiva  cadeia  de
comando e controlo. 

2.3.3 - Atuação perante um caso confirmado
 Perante um caso com teste laboratorial positivo para COVID-19, o mesmo deve permanecer em

isolamento até cumprir com os critérios de cura documentada.
 Após determinação de cura e indicação da Autoridade de Saúde Local, a pessoa pode regressar

ao estabelecimento de educação ou ensino
 Estas pessoas deverão contactar a linha SNS 24 para validação e eventual confirmação e cumprir

as orientações fornecidas. Além disso deverão comunicar à escola as orientações recebidas do
SNS 24 e os posteriores resultados da eventual validação ou confirmação. 

3- Gestão de surtos
Será considerado um surto em contexto escolar, qualquer agregado de 2 ou mais casos com infeção
ativa e com ligação epidemiológica.
Perante a existência de um “surto” num estabelecimento de educação ou ensino, a Autoridade Local de
saúde fará a avaliação de risco e define medidas a implementar tais como:

 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 todo o estabelecimento de educação ou ensino

Contactos úteis
Linha de SNS 24 – 808 242 424
Linha Covid-19 Braga – 220 411 194
Unidade de Saúde Pública (Delegado de Saúde de Braga) – 253 208 260
Telefone da Escola do 1.º CEB de Gualtar – 926 844 541
Telefone da Escola Sede – 253 618 001
e-mail – guilhermelopesbarbosa@aecarlosamarante.pt
e-mail – info@aecarlosamarante.pt

Meios de comunicação da informação
Endereço do site do agrupamento – www.aecarlosamarante.pt 
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Anexo 1- Plano de organização das atividades pedagógicas

(ver anexo)

Anexo 2- Plano de Higienização

(ver anexo)
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Anexo 3 – Fluxograma de atuação perante um caso suspeito na escola
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