
ESCOLA EB 2,3 DE RUY BELO
ANO LETIVO 2020/2021

Gestão de Caso

Estabeleciment
o de ensino

Designação
da Área de
Isolamento

Ponto Focal Procedimentos Contactos

EB1/JI Monte
Abraão

Gabinete 2

anexo ao
Ginásio

Sandra Passadeiras

(turno da manhã)

Iolanda Lajes (turno da tarde)

Responsável de cada sala do Pré
-Escolar - no Pré-escolar

Suplente

Ana Catarina Gregório

(turno da manhã)

Sara Costa 

(turno da tarde)

1. Dirigir-se ao local onde a criança/aluno se encontra.

2.  Acautelar junto do suspeito e do responsável as medidas

de  prevenção (colocação  de  máscara,  luvas  e  evitar  o

contacto com superfícies e com as mucosas oral, nasal ou

ocular).

3. Acompanhar  o  suspeito  para  a  área  de  isolamento,

através de circuitos próprios.

4. Contactar  o  Encarregado  de  Educação  do  suspeito  –

Ponto focal.

5. O Encarregado de Educação contacta a Linha SNS 24 e

segue as instruções que lhe forem dadas.

Nota: 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 do  estabelecimento  de  educação  ou
ensino

6. Terminado o contacto com a linha SNS 24, o ponto focal 
deve informar a Direção.

Linha SNS 24 - 808 24 24 24

Unidade de Saúde Pública: 
219 105 820

Autoridade de Saúde Local:

Noémia Gonçalves

Ponto Focal

Coordenação de 
estabelecimento

(EB1/JI Monte Abraão) –

961 372 484

Coordenação de 
estabelecimento

(EB1/JI Monte Abraão 2) – 

EB1/JI Monte
Abraão 2

Sala dos
Apoios

(antiga sala
de Ensino
Especial)

Andreia Silva (turno da manhã)

Fernanda Silva (turno da tarde)

Responsável de cada sala do Pré
-Escolar - no Pré-escolar

Suplente

Patrícia Rocha (turno da manhã)

Fernanda Olivença (turno da
tarde)



967 130 734

Diretor

EB2, 3 Ruy Belo – 214 389 640
EB 2, 3 Ruy

Belo

Bloco A2

(junto ao
Refeitório)

Margarida Querido (turno da
manhã)

Susana Dias (turno da tarde)

Suplente

Paula Gomes (turno da manhã)

Maria Luís (turno tarde)

Anexo ao Plano de Contingência - Normas de Procedimentos Internos de acordo com Referencial para as escolas

Tendo em consideração o Plano de Contingência Interno do Agrupamento, e no caso de se encontrar nos estabelecimentos de ensino do Agrupamento de 
Escolas Ruy Belo e apresentar sintomas de: 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., deve 
solicitar a intervenção do responsável da área de isolamento.

Anexo 2


