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A – ENQUADRAMENTO 
 

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. 

A Direção-Geral de Saúde (DGS) emitiu um conjunto de informações e orientações, das quais se 
destacam a INFORMAÇÃO 005/2020, de 27/02/2020 e a ORIENTAÇÃO 006/2020, de 
26/02/2020, que são atualizadas pela DGS de acordo com a evolução da situação. 

Este documento, designado por Plano de Contingência, teve em consideração a realidade do 
Agrupamento de Escolas da Lousã (AEL) e será adaptado a cada estabelecimento de ensino e 
educação, em cumprimento do disposto no Despacho n.º 2836-A/2020, de 02/03/2020 e a 
estrutura proposta pela DGAEP, que define um conjunto de orientações que permite a 
preparação e adequação da resposta de cada escola, centrando-se nas questões operacionais a 
acautelar, de forma a proteger a saúde dos alunos, docentes, trabalhadores não docentes e 
visitantes, assegurando tanto quanto possível a continuidade da atividade. 

A aplicação das medidas previstas no plano de contingência não prejudica a aplicação das 
recomendações e informações emitidas e a emitir pela DGS. 
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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. 

 
2. 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). 

 

3. PERÍODO DE INCUBAÇÃO 
 

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). 

 
4. PRINCIPAIS SINTOMAS 
 

Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo: 

• febre 

• tosse 

• falta de ar (dificuldade respiratória) 

• cansaço 

 

B – PLANO DE CONTINGÊNCIA 

O Plano de Contingência tem como objetivo responder a três questões: 

1. Quais os efeitos que a infeção de alunos, docentes, trabalhadores não docentes e 
visitantes pode causar na escola? 

2. O que se deve preparar para fazer face a um possível caso de infeção? 

3. O que fazer numa situação em que existe um aluno, docente, trabalhador não docente ou 
visitante suspeitos de infeção? 

O AEL está preparado para a possibilidade de parte (ou a totalidade) dos membros da 
Comunidade Educativa não comparecerem no Estabelecimento de Educação e Ensino devido a 
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doença, suspensão de transportes públicos, entre outras situações possíveis. 

Podem ser vários os efeitos da infeção nos elementos da comunidade educativa e outros que 
com ela se relacionam. O funcionamento dos estabelecimentos de ensino e educação, que 
prestam um serviço público, está condicionado pela concretização de um conjunto de atividades e 
serviços, bem como alguns fornecimentos de bens e serviços e ainda um mínimo de recursos 
humanos. 

As atividades desenvolvidas pelo Estabelecimento de Ensino imprescindíveis de dar 
continuidade ao funcionamento (i.e., “atividades que não podem parar”) e aquelas que é possível, 
temporariamente, serem suspensas/ desativadas/ encerradas são: 

Atividades 
Imprescindível / 
Não pode parar 

Pode reduzir 
Pode encerrar/ desativar 

/suspender 

Atividade letiva 
Escola  x x 

Fora1  x x 

AEC  x x 

Clubes   x 

Desporto escolar   x 

Biblioteca  x x 

AAAF/CAF  x x 

Reuniões  x x 

Serviços administrativos  x  

Limpeza e manutenção  x  

Bufete  x x 

Cozinha/Refeitório x   

Papelaria/Reprografia  x x 

Portaria x   

 

Os recursos essenciais (matérias-primas, fornecedores, prestadores de serviços, logística, etc.) 
necessários para manter em funcionamento os estabelecimentos de ensino e para satisfazer as 
necessidades básicas dos alunos, professores e pessoal não docente são: 

Recursos 
Essencial /  

Não pode faltar 
Pode reduzir Pode não ser fornecido 

Água x   

Eletricidade x   

Gás x   

Comunicações x   

Fornecimento bens 
alimentares para refeitório 

x   

Fornecimento bens 
alimentares para bufete 

 x x2 

Fornecimento bens para 
papelaria/reprografia 

 x x 2 

Fornecimento produtos de 
higiene e limpeza 

 x x 2 

Transporte escolar  x  

                                                           
1 Atividades “Fora” da Escola são visitas de estudo, participação em atividades promovidas por outras entidades, atividades 
letivas noutros locais (p.ex: natação; competições do desporto escolar) 

2 Até esgotarem os stocks. 
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O número mínimo de trabalhadores necessários garantir, as atividades mínimas desenvolvidas 
nos estabelecimentos de educação e ensino, são: 

Estabelecimento Ensino 
Nº mínimo de trabalhadores3 

Pessoal 
Docente 

Pessoal Não 
Docente 

Refeitórios 
Serviços 

Administrativos 

JI Freixo 1 2 

De acordo com 
os 

procedimentos 
definidos pela 

Autarquia 

Não aplicável 
JI Serpins 1 2 Não aplicável 
JI Lousã 3 6 Não aplicável 
JI Fontainhas 1 1 Não aplicável 

JI/EB1 Santa 
Rita 

1ºCEB 2 2 
Não aplicável 

Pré 2 3 
EB1 Casal Santo António 2 2 Não aplicável 

EB nº 1 da 
Lousã 

1ºCEB 5 4 

De acordo com o 
Plano de 

Contingência da 
ICA 

0 2º CEB 6 3 
3º CEB 11 4 

EB nº 2 da 
Lousã 

1ºCEB 6 5 
0 

2º CEB 10 4 

Escola 
Secundária 

3º CEB 17 8 
6 

Secund. 14 7 
 

O número mínimo para o funcionamento da Direção do AEL inclui a presença do Diretor ou da 
Subdiretora e de um adjunto. 

Em cada Estabelecimento de Educação e Ensino deverá estar sempre o Coordenador ou quem o 
substitua. 

As atividades do Estabelecimento de Ensino que podem recorrer a formas alternativas de 
trabalho ou de realização de tarefas, designadamente pelo recurso a teletrabalho/trabalho 
autónomo. 

Atividades/serviços Formas de trabalho alternativas 
Atividade letiva Email, moodle, tarefas de trabalho autónomo para os alunos, 

desenvolvimento de atividades de projeto 
Clubes Não aplicável 
Desporto escolar Não aplicável 
Biblioteca Não aplicável 
AAAF/CAF Não aplicável 
Reuniões Não aplicável 
Serviços administrativos Teletrabalho 
Limpeza e manutenção Não aplicável 
Bufete Catering ou procedimento definido pela empresa 
Cozinha/Refeitório Catering ou procedimento definido pela empresa 
Papelaria/Reprografia Não aplicável 
Portaria Não aplicável 
Direção Teletrabalho 

 

A estruturação do nível de resposta de ação é definida atendendo ao atual conhecimento da 
propagação da doença e desencadeia-se a três níveis, a saber: 

- Divulgação massiva de informação; 

- Procedimentos Preventivos (recomendações sobre cuidados de higiene e precauções de 
contágio); 

- Monitorização de eventuais casos suspeitos. 

                                                           
3 O número de trabalhadores indicados refere-se a uma situação crítica e nesse caso não fica assegurado o desenvolvimento 
das atividades letivas nos termos em que consta nos horários dos alunos e dos docentes. 
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5. PLANO DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÕES 
 

Com a entrada em vigor deste Plano de Contingência e ação, até que se justifique procedimentos 
diferentes, serão divulgados nos locais de estilo, em todos os estabelecimentos de educação e 
ensino do AEL, e na página eletrónica do Agrupamento (https://escolas.aglousa.com/) os 
comunicados, orientações e informações da Direção Geral de Saúde que estão também 
disponíveis no site http://www.dgs.pt. 

Sempre que se justificar serão emitidas explicações internas sobre dúvidas que surjam no âmbito 
daqueles comunicados, orientações e informações. 

Estão identificadas as áreas de isolamento para cada estabelecimento de educação e ensino, 
conforme definido nos termos do ponto 5.2.1 da Orientação nº 6/2020 emitida DGS, no dia 
26/02/2020. 

 
6. RESPONSÁVEIS E RESPONSABILIDADES  

 
O diretor do AEL, ou em sua substituição a subdiretora, são os responsáveis máximos do AEL. 

Em cada estabelecimento de ensino o responsável é o Coordenador(a)/ Responsável de 
Estabelecimento, ou em caso de impedimento o Responsável de Segurança ou outro trabalhador 
indicado. Esta informação que inclui também os contactos de emergência está afixada nas 
escolas e jardins de infância, bem como nas áreas de isolamento (Anexo 2). 

 

Estabelecimento Ensino Responsável Substituto 

JI Freixo Helena Lopes Regina Maia 

JI Serpins Goreti Ribeiro Manuela Gonçalves 

JI Lousã Maria Guilhermina Antunes Maria Fernanda Duarte 

JI Fontainhas Maria Cristina Alves Isabel Braga/ Zélia Fernandes 

JI/EB1 Santa Rita Salomé Correia Carla Ferreira 

EB1 Casal Santo António Ana Morais Ana Rosário 

EB nº 1 da Lousã Mercês Fernandes António Fernandes 

EB nº 2 da Lousã Paulo Dias Camilo Oliveira 

Escola Secundária da Lousã João Ferreira José Carlos Ferreira 

 
7. CONTACTOS 

- SNS Saúde 24 - 808 24 24 24 (número a ligar prioritariamente para os casos suspeitos) 

- Direção Agrupamento de Escolas da Lousã – 239 990 140 / 961 363 015 

- Delegada de Saúde – 239 990 610 

- Proteção Civil Municipal – 239 990 220 

- Bombeiros Municipais da Lousã – 239 990 530 

- GNR – 239 990 060 

- JI Freixo - 239 991 264 

- JI Serpins - 239 971 069 

- JI Lousã - 239 993 267 

- JI Fontainhas - 239 995 736 

- JI/EB1 Santa Rita – 239 994 580 
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- EB1 Casal Santo António – 239 971 075 

- EB nº 1 da Lousã – 239 990 120 

- EB nº 2 da Lousã – 239 990 560 

 

8. PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS 
 

Regresso de deslocações ao estrangeiro 

Não tendo sido decretada pela DGS, até ao presente momento, qualquer restrição a deslocações 
ao estrangeiro, recomenda-se a devida ponderação relativamente à conveniência dessas 
deslocações, principalmente para países ou zonas em que a propagação do vírus se mostra mais 
ativa, identificados pelas Autoridades de Saúde. 

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. Recomenda-se nestes casos, o uso de máscara cirúrgica sempre que 
tenham necessidade de entrar nas instalações dos estabelecimentos de educação e ensino do 
Agrupamento de Escolas. 

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. 

Medidas de prevenção diária 

• Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 
segundos; 

• Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de banho e 
sempre que as mãos estejam sujas; 

• Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar; 

• Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida; 

• Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos; 

• Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções 
respiratórias. 

Nos Serviços Administrativos, sala de atendimento a encarregados de educação, sala de 
diretores de turma, sala de professores, sala de pessoal não docente, papelaria, bufete e 
refeitório de cada estabelecimento de educação e ensino do Agrupamento de Escolas da Lousã 
serão disponibilizados dispensadores de produto de higienização antissético para as mãos, para 
que os alunos, docentes, colaboradores e todas as demais pessoas que se desloquem às 
diferentes instalações possam desinfetar as mãos nos termos do recomendado pela Direção 
Geral de Saúde. 

Aconselha-se a fazer o carregamento do cartão escolar através do através do GIAE online e a 
marcação das respectivas refeições. 
 

9. MONITORIZAÇÃO DE EVENTUAIS CASOS SUSPEITOS 
 

Medidas de isolamento 

A colocação numa área de “isolamento” visa impedir que outros membros da comunidade 
educativa possam ser expostos e infetados. 

Tem como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível no serviço e na 
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comunidade. 

Em cada estabelecimento de educação e ensino do AEL está definida uma área/ sala de 
“isolamento”. devidamente identificada (Anexo 3) e comunicada a toda a comunidade educativa, 
que tem como finalidade evitar ou restringir o contacto direto com quem se apresente os sintomas 
acima descritos. As áreas de isolamento são as seguintes: 

Estabelecimento Ensino Espaço de isolamento 
JI Freixo Sala das Educadoras 

JI Serpins Sala de reuniões 
JI Lousã Escritório 

JI Fontainhas Gabinete 1º andar 
JI/EB1 Santa Rita Sala de apoio 

EB1 Casal Santo António Sala contígua à sala dos funcionários 
EB nº 1 da Lousã Sala contígua à sala dos funcionários 

EB nº 2 da Lousã Sala D1 
Escola Secundária Gabinete do Encarregado Operacional 

 

10. DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO 
 

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. 

 

 
11. PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO 

 
Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais e sintomas 
de COVID-19, informa a direção da escola (preferencialmente por via telefónica) e, caso se 
encontre na escola/jardim de infância, dirige-se para a área de “isolamento”, definida no Plano de 
Contingência. Para uma melhor compreensão dos procedimentos num caso suspeito recomenda-
se a visualização do Anexo 1. 

Nas situações necessárias (p.ex. crianças pouco autónomas), o trabalhador que deteta a situação 
acompanha o aluno até à área de “isolamento”.  

Quem acompanha e presta assistência à criança/aluno deve colocar, antes de iniciar a 
assistência, uma máscara cirúrgica e luvas descartáveis (disponíveis nas malas de 
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primeiros socorros), para cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção. 

O caso suspeito também deve usar máscara cirúrgica, se a sua condição o permitir, devendo 
ficar ajustada ao rosto. 

Já na área de “isolamento” contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24). 

O profissional de saúde do SNS 24 questiona o doente (ou acompanhante) quanto aos 
sinais, 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: 

- 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.  

- 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 (a) Diretor(a) / Presidente de CAP informa de imediato a Delegada Regional de Educação da 
respetiva área de circunscrição sobre a existência do caso suspeito validado. 

 

Procedimentos perante um caso suspeito validado: 

A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua vez 
informa a Autoridade de Saúde Local. 

A Autoridade de Saúde Local informa dos resultados dos testes laboratoriais e: 

- Se o caso for não confirmado: este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os 
procedimentos habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas as medidas do 
plano de contingência. 

- Se o caso for confirmado: a área de “isolamento” deve ficar interditada até à validação da 
descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só 
poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde. 

 

Na situação de caso confirmado: 

A escola deve: 

- Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”; 

- Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o doente confirmado 
(incluindo materiais e equipamentos utilizados por este); 

- Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e 
mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminadas; 

- Armazenar os 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. 

 

12. PROCEDIMENTO DE VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS 
 



 

Versão 1.0 | 9 de março de 2020           Pág. 10 
 

Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas que teve ou 
pode ter tido contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19.  

O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 

1. “Alto risco de exposição”: 

- Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, secção, zona até 2 metros) do caso; 

- Quem esteve face-a-face com o caso confirmado ou em espaço fechado com o mesmo; 

- Quem partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou outros objetos 
ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, sangue, gotículas 
respiratórias. 

2. “Baixo risco de exposição” (casual): 

- Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. em 
movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/ secreções respiratórias 
através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou espirro); 

- Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas de 
prevenção (ex. utilização adequada de meios de contenção respiratória; etiqueta respiratória; 
higiene das mãos). 

Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias 
desde a data da última exposição a caso confirmado. 

13. ENCERRAMENTO DE ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO E ENSINO 

O encerramento, ou não, de um estabelecimento de educação e ensino, perante a situação de 
um caso confirmado, é da competência do Diretor mediante decisão da Autoridade de Saúde ou 
outras das entidades competentes ou quando não estejam asseguradas as condições mínimas 
para garantir a prestação de serviços mínimos/básicos à comunidade educativa, nos termos 
anteriormente apresentados. 

14. AVALIAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

O Plano de Contingência será reavaliado e atualizado sempre que necessário, em articulação 
com as entidades competentes, e de acordo com novas orientações emanadas pela DGS.  

A comunicação dessas alterações será feita através de email, da página eletrónica do AEL e de 
suporte escrito afixado em locais de estilo nos estabelecimento de educação e ensino. 

15. CASOS OMISSOS E OUTRAS SITUAÇÕES  
Todo os casos omissos e situações não previstas neste documentos serão analisadas, caso a 
caso, e decididas pela Direção do AEL em conjunto com o Coordenador de Segurança e os 
Responsáveis de Segurança e, se necessário, com outras autoridades competentes. 

16. RECOMENDAÇÃO FINAL 
Recomenda-se a leitura atenta das Orientações, Informações e Notas da DGS, a consulta regular 
da página da DGS (https://www.dgs.pt/) que vão sendo atualizadas sempre que exista evolução 
da situação. 

 

Foram ouvidos a Delegada de Saúde da Lousã e o Município da Lousã. 

Lousã, 9 de março de 2020. 

O Diretor 
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ANEXO 1 

PROCEDIMENTOS PARA CASO SUSPEITO COVID-19 NA ESCOLA 
 

 
 

PROCEDIMENTOS PARA CASO SUSPEITO COVID-19 FORA DA ESCOLA 
 

 
 

 
SNS Linha Saúde 24 - 808 24 24 24  

(número a ligar prioritariamente para os casos suspeitos) 
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ANEXO 2 

(Afixar na sala de professores, na sala do pessoal não docente) 

Plano de Contingência COVID-19 
 

RESPONSÁVEIS, RESPONSABILIDADES E CONTACTOS 

1. O diretor do AEL, ou em sua substituição a subdiretora são os responsáveis máximos do AEL. 

2. Em cada estabelecimento de ensino o responsável é o Coordenador(a)/ Responsável de 
Estabelecimento, ou em caso de impedimento o Responsável de Segurança ou outro trabalhador 
indicado. 

Estabelecimento Ensino Responsável Substituto(a) 

JI Freixo Helena Lopes Regina Maia 

JI Serpins Goreti Ribeiro Manuela Gonçalves 

JI Lousã Maria Guilhermina Antunes Maria Fernanda Duarte 

JI Fontainhas Maria Cristina Alves Isabel Braga/ Zélia Fernandes 

JI/EB1 Santa Rita Salomé Correia Carla Ferrreira 

EB1 Casal Santo António Ana Morais Ana Rosário 

EB nº 1 da Lousã Mercês Fernandes António Fernandes 

EB nº 2 da Lousã Paulo Dias Camilo Oliveira 

Escola Secundária da Lousã João Ferreira José Carlos Ferreira 

3. Aos Responsáveis de cada estabelecimento incumbe receber a informação dos casos suspeitos, 
informando o diretor do AEL e fazendo cumprir os procedimentos previstos no Plano de 
Contingência. 

4. O diretor do AEL assegura a divulgação interna das orientações da DGS, o plano de contingência 
e outras informações que sejam necessárias, de forma articulada com o(a) 
Coordenador(a)/Responsável de Estabelecimento, o Coordenador Técnico e o Encarregado 
Operacional. 

5. O diretor do AEL assegura ainda a comunicação com as Autoridades de Saúde, a Delegada 
Regional da DGEstE e a Proteção Civil Municipal, de modo a adotar as medidas tidas como 
adequadas em cada momento. 

6. Cabe ainda ao diretor manter informada a comunidade educativa de forma adequada, através da 
página eletrónica do AEL, de correio eletrónico e informação afixada em locais de estilo. 

7. Casos omissos e outras situações serão decididas pela Direção do AEL, em conjunto com o 
Coordenador de Segurança e os Responsáveis de Segurança. 

 

CONTACTOS: 
SNS Saúde 24 - 808 24 24 24 (número a ligar prioritariamente para casos suspeitos) 

Direção Agrupamento de Escolas da Lousã – 239 990 140 / 961 363 015 

Delegada de Saúde – 239 990 610 

Proteção Civil Municipal – 239 990 220 

Bombeiros Municipais da Lousã – 239 990 530 

GNR – 239 990 060 

JI Freixo - 239 991 264  

JI Serpins - 239 971 069 



 

Versão 1.0 | 9 de março de 2020           Pág. 13 
 

JI Lousã - 239 993 267 

JI Fontainhas - 239 995 736 

JI/EB1 Santa Rita – 239 994 580 

EB1 Casal Santo António – 239 971 075 

EB nº 1 da Lousã – 239 990 120 

EB nº 2 da Lousã – 239 990 560 
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ANEXO 3 

(Afixar na porta da sala de Isolamento) 

 

 

 

Sala de 
Isolamento 

 
 Não entrar sem autorização quando 

estiver em uso. 

 Usar máscara e luvas. 

 Higienizar/desinfetar este espaço 
imediatamente, após a sua 
utilização, de acordo com as 
instruções. 
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