
PLANO DE 
CONTINGÊNCIA
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Contactos Gerais
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Entidade Número

SNS 808 24 24 24

Autoridade de Saúde Local 21 303 90 90

Colégio do Bom Sucesso - Geral 21 301 15 74

Colégio do Bom Sucesso - Telemóvel 96 780 9581

Mails do Colégio:
direcao@cbomsucesso.pt

colegiobomsucesso@gmail.com

mailto:direcao@cbomsucesso.pt
mailto:direcao@cbomsucesso.pt
mailto:colegiobomsucesso@gmail.com


Pontos Focais CBS

Elemento que acompanha o caso suspeito até à área de isolamento designada, prestará o 
apoio necessário e desencadeará os contactos estabelecidos no fluxo de atuação.

. Infantil – Coordenadora do Pré Escolar – patriciacortessantos@cbomsucesso.pt

. 1º Ciclo – Coordenadora do 1º Ciclo – lurdesduarte@cbomsucesso.pt

. 2º/ 3º Ciclos – Coordenadora do 2º/3º Ciclos – luisabotto@cbomsucesso.pt

. Pessoal Auxiliar – Chefe de Pessoal Auxiliar – linacardoso@cbomsucesso.pt

. Área Administrativa/Financeira – felicidadepinheiro@cbomsucesso.pt

mailto:linacardoso@cbomsucesso.pt


Transmissão da infeção

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). 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, dor de cabeça, entre outros. A pessoa infetada pode não apresentar sinais ou
sintomas.

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 (< 2 metros).

•Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARS-
CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.
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Perante a identificação de um caso suspeito, devem ser tomadas os seguintes passos:

Atuação do estabelecimento perante um caso suspeito de 
COVID-19



Fluxo de atuação perante caso suspeito de COVID-19



Procedimentos em caso suspeito - adulto

• Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais e
sintomas de COVID-19, informa a direção do Colégio e, caso se encontre no estabelecimento,
dirige-se para a área de “isolamento”.

• Já na área de “isolamento” contacta o SNS 24 e segue as indicações das autoridades
competentes.

• Qualquer pessoa que acompanhe o adulto com sintomas, deve cumprir as precauções básicas
de controlo de infeção, quanto à higiene das mãos.
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Procedimentos em caso suspeito - criança

•Perante a identificação de um caso suspeito, este deve ser encaminhado para a área de
isolamento.

• Os encarregados de educação são imediatamente contactados e aconselhados a contactar o
SNS 24 ainda no Colégio do Bom Sucesso.

• Perante a confirmação das Autoridades de Saúde de que se trata de um caso suspeito, a
comunidade escolar será informada.
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Área de isolamento

. Para onde se dirige o caso suspeito?

Dirige-se para o gabinete médico junto da portaria do Convento, aí estará em contacto exterior 
via telefone ou no caso de um menor estará acompanhado por um adulto que manterá a devida 
distância.



Medidas de prevenção diária

•Distanciamento entre pessoas;

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

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

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

•Automonitorização de sintomas, não se deslocando para a escola pessoas com sintomas
sugestivos de COVID-19.
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Medidas preventivas: 

•Entrada / Saídas de alunos e professores por acessos diferentes;

•Utilização de tapetes e gel desinfetantes;

•Desinfeção e limpeza regular do edifício com produtos certificados e recomendados pela DGS;

•Limitação de acesso a pais e familiares ao recinto escolar;

•Intervalos desfasados;

•Circuitos orientados;

•Espaçamento entre cadeiras ;

•Reforço de pessoal docente e não docente;

•Adaptação de horários de alunos e professores;

•Organização de refeitórios;

•Desinfeção do material de Educação Física e interdição ao uso de bolas ou brinquedos trazidos de casa.
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
EM ESCOLA
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MEDIDAS PREVENTIVAS 
NO PRÉ-ESCOLAR



Plano de formação

Logo no início do ano letivo serão realizados workshops de formação na área da COVID-19
dirigidos aos diferentes grupos etários ou áreas profissionais. Estas formações serão levadas a
cabo pela empresa Whylab responsável das nossas atividades científicas extracurriculares.
Pretendendo assim, sensibilizar todos para este tema.



Conclusão

• Plano em constante monitorização

Atualizado sempre que se justifique, ou por surgimento de novas orientações das autoridades 
competentes, ou pela prática no terreno, sempre que se encontrem melhores soluções para 
garantir o cumprimento das normas.

Coordenação do Plano de Contingência:

Ana Cristina Mariz Fernandes

Diretora Pedagógica
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Este plano será divulgado a toda comunidade escolar e pedimos a colaboração
de todos no cumprimento das medidas ativadas.

OBRIGADO
Lisboa, 08 de setembro de 2020
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