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Informações



O que são os 
Coronavírus?



Figura 1: Coronavírus observados ao microscópio
Fonte: www.natgeo.pt

Os coronavírus são uma família de vírus 
conhecida por causar doenças no ser 
humano. Estes vírus são bastante 
comuns em todo o mundo.



O que é uma 
infeção causada por 

coronavírus?

Uma  infeção causada pelos coronavírus 
é uma doença que origina sintomas 
inespecíficos como:

• tosse, 
• febre, 
• dificuldade respiratória, 
• pneumonia (infeção pulmonar grave).



O que é o novo Coronavírus
(SARS-CoV-2)?

O novo coronavírus (SARS-
CoV-2) é o agente causador da 
doença por coronavirus, 
chamada COVID-19.

Figura 2: Coronavírus SARS-CoV-2 observados ao microscópio
Fonte: www.ihmt.unl.pt 



Qual é o 
período de 

incubação do 
SARS-CoV-2

O período de incubação é o tempo que 
decorre entre o momento em que uma pessoa 
é infetada e o aparecimento dos primeiros 
sintomas.

O período de incubação do novo coronavírus, 
SARS-CoV-2, é de 2 a 14 dias (salvo raras 
exceções), em média.



Quais são os
sintomas da 
COVID-19*?

Figura 3: Sintomas da 
COVID-19 

Fonte: www.bbc.com



Como se pode
distinguir a 

COVID-19 das 
outras infeções
respiratórias?

Figura 4: Comparação entre os sintomas da COVID-19 e os 
sintomas de outras infeções respiratórias

Fonte: www.publico.pt



Como se pode
distinguir a 

COVID-19 das 
outras infeções
respiratórias?

Figura 5: Comparação entre os sintomas da COVID-19 e os 
sintomas de outras infeções respiratórias

Fonte: www.publico.pt



Como se 
transmite a 
COVID-19?

Contacto com objetos e substâncias 
contaminadas seguido de contacto com 
boca, nariz e olhos.

Contacto pessoal próximo, como toque ou 
aperto de mãos.

Gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro.

Figuras 6, 7 e 8: veículos de transmissão 
da COVID-19

Fonte: https://http://forumcivil.ist.utl.pt/



Como se 
previne a 

transmissão 
da COVID-19?

Lavar as mãos com frequência com sabão e água, ou 
higienizá-las com gel alcoólico caso não seja possível a sua 

lavagem.

Figura 9: Lavar as mãos com 
frequência

Fonte: https://pt.vecteezy.com/



Como se 
previne a 

transmissão 
da COVID-19?

• antes de sair de casa;
• ao entrar na escola;
• após usar a casa de banho;
• após intervalos e atividades desportivas;
• antes das refeições, incluindo lanches;
• antes de sair da escola;
• antes de  tocar nos olhos, nariz e boca.

Lavar as mãos /higienizar as mãos …

Figura 9: Lavar as mãos com frequência

Fonte: https://pt.vecteezy.com/



Como se 
previne a 

transmissão 
da COVID-19?

Figura 10: Forma correta de lavar as mãos
Fonte: www.ipolisboa.min-saude.pt



Como se 
previne a 

transmissão 
da COVID-19?

Cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel descartável 
sempre que for necessário assoar, tossir ou espirrar (colocar o 

lenço no lixo). 

Na ausência de lenços de papel descartáveis, tossir ou espirrar 
para a prega do cotovelo. 

Nunca tossir nem espirrar para o ar ou para as mãos.
Figuras 11 e 12:Espirrar para um lenço 
descartável ou para o cotovelo

Fonte: https://pt.vecteezy.com/; www.vix.com/pt



Como se 
previne a 

transmissão 
da COVID-19?

Usar, obrigatoriamente, máscara de proteção em todos os 
espaços escolares fechados como, salas de aula, corredores, 

cantina, bufete, pavilhões e outros.

(Exceções: ginásio, sala de ginástica e outros espaços 
desportivos durante o período de aulas de Educação Física)

Figura 13: utilizar máscara de proteção.

Fonte: https://pt.vecteezy.com

Cada estudante ou 
colaborador deve 

trazer de casa um saco 
de plástico limpo para 
colocar a sua máscara 

nas situações em que a  
tiver de retirar.



Como se 
previne a 

transmissão 
da COVID-19?

As pessoas que sintam tosse, febre ou dificuldade respiratória 
devem permanecer em casa e não se deslocar para o seu local de 

trabalho, escolas dos filhos ou estabelecimentos de saúde.

Estas pessoas devem contactar a Linha de Saúde Açores 
(808 24 60 24) e seguir as recomendações fornecidas.

Figura 14: Ficar em caso em caso de 
doença.

Fonte: https://pt.vecteezy.com



Como se 
previne a 

transmissão 
da COVID-19?

Manter a distância social (no mínimo, 1 m).

Figura 15: distância social.

Fonte: https://180graus.com



Como se 
previne a 

transmissão 
da COVID-19?

Evitar contacto próximo com pessoas com tosse, febre ou 
dificuldade respiratória

Figura 16: afastar-se de pessoas 
doentes.

Fonte: https://pt.vecteezy.com; 
blogue.cintramedica.pt



Que outras 
medidas de 

prevenção da 
COVID-19 se 

deve aplicar na 
Escola? Circule pelos percursos definidos, de modo a 

promover o distanciamento físico adequado.

Circule sempre pelo seu lado direito.

Figura 17: afastar-se de pessoas 
doentes.

Fonte: https://pt.vecteezy.com; 
blogue.cintramedica.pt



Figuras 18, 19 e 20: Exemplos de 
percursos de circulação.

; 

Que outras 
medidas de 

prevenção da 
COVID-19 se 

deve aplicar na 
Escola?

Percursos de Circulação

• Os percursos de circulação estão afixados em cada sala de 
aula. 

• Os percursos de circulação que fazem a ligação entre o 
exterior da Escola e os pisos de cada pavilhão também estão 
afixados no muro exterior da Escola (cada um destes 
percursos está identificado com a cor, o piso e o pavilhão 
respetivo).



Que outras 
medidas de 

prevenção da 
COVID-19 se 

deve aplicar na 
Escola?

Percursos de Circulação
• A entrada e saída do bufete é a mesma – porta Sul do 

pavilhão D (em frente ao piso 2 do Pavilhão C) (ver mapas dos 
percursos de circulação que se encontram nas salas de aula);

• A entrada para o refeitório é feita pela porta sul do Pavilhão 
D (em frente ao piso 2 do pavilhão C). A saída do refeitório é 
feita pela porta sul do refeitório (ver mapas dos percursos de 
circulação que se encontram nas salas de aula).

Figuras 21 e 22: Exemplos de 
percursos de circulação.



Que outras 
medidas de 

prevenção da 
COVID-19 se 

deve aplicar na 
Escola?

Aulas Gerais

• As turmas serão mantidas, o mais possível, na mesma sala;

• As mãos deverão ser higienizadas aquando da entrada nas 
salas de aulas;

• Nas salas de aula, tanto quanto possível, os alunos serão 
distribuídos um aluno por mesa, evitando-se que os mesmos 
fiquem de frente uns para os outros;

• Sempre que possível, deve manter-se as janelas e/ou portas 
das salas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação 
do ar;

NOTA: Em cada sala haverá um dispensador de 
gel higienizante e  papel de limpeza.



Que outras 
medidas de 

prevenção da 
COVID-19 se 

deve aplicar na 
Escola?

Aulas Gerais

• Não partilhar material escolar;

• Cada aluno deve identificar a sua mesa e a sua 
cadeira (com o seu nome, número, turma e ano 
letivo, utilizando uma etiqueta que será 
disponibilizada (esta tarefa será realizada apenas 
com a orientação do diretor de turma);

• O uso de máscara é obrigatório em todas as aulas 
(exceto as de Educação Física).



Que outras 
medidas de 

prevenção da 
COVID-19 se 

deve aplicar na 
Escola?

Aulas de Laboratório, de Música e de 
Artes 

• Nas aulas em que se manipule material comunitário 
ou em que a aproximação física possa ser 
potenciada, todos devem seguir o correto 
cumprimento das regras de etiqueta respiratória, a 
correta higienização das mãos, bem como de outras 
medidas de higienização e controlo ambiental.



Que outras 
medidas de 

prevenção da 
COVID-19 se 

deve aplicar na 
Escola?

Aulas de Laboratório, de Música e de 
Artes 

• Higienizar o material de uso comum antes e depois 
de cada utilização.

• Exemplos: microscópios, instrumentos musicais, 
bolas, marcadores do quadro, teclados e ratos 
de computadores…

NOTA: Em cada sala haverá um dispensador de 
gel higienizante e  papel de limpeza.



Que outras 
medidas de 

prevenção da 
COVID-19 se 

deve aplicar na 
Escola?

Aulas de Educação Física 

• Sempre que possível, as aulas de educação física serão 
promovidas em contexto de ar livre (todos os ciclos);

• Ao nível da realização da aula prática em espaço fechado, 
serão promovidas as atividades que garantem um 
distanciamento físico adequado;

• Excetua-se a obrigatoriedade do uso de máscara durante a 
realização da prática desportiva;



Que outras 
medidas de 

prevenção da 
COVID-19 se 

deve aplicar na 
Escola?

Aulas de Educação Física 

• As entradas e saídas do ginásio serão feitas através das portas 
dos balneários masculinos e femininos, respetivamente;

• Os(As) alunos(as) devem entrar no ginásio em fila, 
organizados (as) por turma e após a ordem do(a) assistente 
técnico(a), que indicará o local onde devem depositar os seus 
pertences;

• A utilização dos balneários deve respeitar as condições de 
distanciamento físico;

• Todos os(as) alunos(as) devem higienizar as mãos aquando da 
entrada e saída do ginásio. 



Que outras 
medidas de 

prevenção da 
COVID-19 se 

deve aplicar na 
Escola?

Bufete Escolar

• No bufete, não devem ser excedidos os dois terços da 
sua lotação máxima;

• Higienizar as mãos à entrada e à saída do mesmo;

• Respeitar o distanciamento físico (seguir sinalética do 
local);

• Sentar-se apenas nos locais preparados para o efeito;

• A utilização de máscara é obrigatória, exceto no período 
de refeição.



Que outras 
medidas de 

prevenção da 
COVID-19 se 

deve aplicar na 
Escola?

Refeitório Escolar
• É obrigatória a lavagem e desinfeção das mãos, antes e após o 

consumo de qualquer refeição;

• Na linha de self, o tabuleiro já preparado é entregue pelo 
funcionário e os utilizadores devem manter a distância de 
segurança;

• A ocupação dos lugares deve respeitar dois terços da sua 
lotação máxima, pelo que os utilizadores não ficam sentados 
em lugares frente a frente (sentar-se apenas nos locais 
preparados para o efeito);

• É obrigatório o uso de máscara por todos no refeitório, salvo no 
momento de ingestão da refeição;

• É proibida a partilha de comida, bem como dos utensílios.



Que outras 
medidas de 

prevenção da 
COVID-19 se 

deve aplicar na 
Escola?

Transporte Escolar

• A sua lotação está reduzida a 2/3 da sua capacidade 
máxima;

• É obrigatório o uso de máscaras por todos os utentes.



Que outras 
medidas de 

prevenção da 
COVID-19 se 

deve aplicar na 
Escola?

Espaços Comuns

• A concentração de todos os alunos nos espaços comuns da 
escola deve ser evitada, incluindo os locais exteriores;

• A concentração de alunos em espaços comuns, mas 
necessários às atividades letivas, como bibliotecas e salas de 
informática deve ser evitada. 

• Nestes espaços é obrigatório o uso de máscara de proteção e 
o respeito pelas regras de distanciamento físico, bem como 
da lotação máxima do espaço;

• Só devem ser utlizados os espaços preparados para o efeito.



Que outras 
medidas de 

prevenção da 
COVID-19 se 

deve aplicar na 
Escola?

Biblioteca, Reprografia,  Papelaria e Serviços 
Administrativos

Espaço Lotação Máxima

Biblioteca 14 alunos

Reprografia 1 pessoa de cada vez

Papelaria 1 pessoa de cada vez

Serviços 
Administrativos

1 pessoa de cada vez



Quais são os 
procedimentos a seguir 

num caso suspeito de 
COVID-19?



O que é o 
Ponto Focal?

O Ponto Focal é a pessoa …

• a quem se deverá reportar uma situação de estudante ou 
colaborador com sintomas e ligação epidemiológica 
compatíveis com a definição de caso possível de COVID-19;

• que acompanhará o caso suspeito até à área de isolamento 
designada pela escola;

• que  prestará o apoio necessário ao caso suspeito;

• que desencadeará os contactos estabelecidos no Plano de 
Contingência da escola.

Ponto Focal



Quem é o Ponto 
Focal da Escola 

Básica e 
Secundária 
Armando 

Côrtes-
Rodrigues?

O Ponto Focal da Escola é a senhora 
Zenaide Tavares.

Figura 24: Zenaide Tavares.

Fonte: https://www.jfsaomiguel.pt



Quais são os 
procedimentos 

a seguir num 
caso suspeito?

• Qualquer estudante ou colaborador que suspeite ter doença 
por COVID-19, ou alguém que identifique um estudante ou 
colaborador nestas circunstâncias, deverá informar 
imediatamente o ponto focal.

• O suspeito deve dirigir-se para a sala de isolamento definida 
para aquele efeito.

Figura 25: Sala de Isolamento (Piso B1)

Fonte: https://www.jfsaomiguel.pt

A sala de isolamento 
situa-se no Piso 1 do 

Pavilhão B, no 
corredor ao lado do 

Anfiteatro.



• O estudante ou colaborador doente deverá 
permanecer na sala de isolamento (com máscara 
cirúrgica, desde que a sua condição clínica o 
permita), até à chegada da equipa, ativada pela 
DRS, de forma a restringir, ao mínimo indispensável, 
o contacto deste caso com outro(s) estudantes ou 
colaboradores;

• O acesso dos outros estudantes ou colaboradores à 
área de isolamento fica interditado (exceto ao ponto 
focal da escola).

Quais são os 
procedimentos 

a seguir num 
caso suspeito?



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

• O tipo de exposição do contacto próximo, 
determinará o tipo de vigilância a ser feita. 

Quem são os 
contactos próximos 

de um caso 
confirmado para a 
doença por COVID-

19?

Contactos Próximos



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

• Alto risco de exposição;
• Baixo risco de exposição (casual).

Quem são os 
contactos próximos 

de um caso 
confirmado para a 
doença por COVID-

19?



Um contacto próximo com caso confirmado de COVID-
19 de alto risco de exposição pode ser:

• Um estudante da mesma turma ou grupo de trabalho do caso;

• Um colaborador do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, 
secção, zona até 2 metros) do caso;

• Um estudante ou colaborador que esteve cara-a-cara com o 
caso confirmado ou que esteve com este em espaço fechado;

• Um estudante ou colaborador que partilhou com o caso 
confirmado louça (pratos, copos, talheres), toalhas ou outros 
objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com 
expetoração, sangue, gotículas respiratórias).

Quem são os 
contactos próximos 

de um caso 
confirmado para a 
doença por COVID-

19?



Um contacto próximo com caso confirmado de COVID-
19 de baixo risco de exposição (casual) pode ser:

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

• Um estudante(s) ou colaborador(es) que prestou(aram) 
assistência ao caso confirmado, desde que tenha(m) seguido as 
medidas de prevenção (ex. utilização adequada da máscara e 
luvas; etiqueta respiratória; higiene das mãos).

Quem são os 
contactos próximos 

de um caso 
confirmado para a 
doença por COVID-

19?



Como deve ser feita 
a vigilância dos 

contactos próximos 
de um caso 

confirmado para a 
doença por COVID-

19?

Alto risco de exposição Baixo risco de exposição

• Monitorização ativa pela Autoridade 

de Saúde Local durante 14 dias desde 

a última exposição.

• Auto avaliar diariamente os sintomas 

da COVID-19, incluindo febre, tosse 

ou dificuldade em respirar.

• Evitar o contacto social.

• Evitar viajar.

• Estar contactável para monitorização 

ativa durante os 14 dias desde a data 

da última exposição.

• Auto avaliar diariamente os sintomas 

da COVID-19, incluindo febre, tosse 

ou dificuldade em respirar-.

• Acompanhamento da situação pelo 

médico.



Proteja a Sua Saúde e a 
Daqueles Que o Rodeiam.

SEJA RESPONSÁVEL E 
COLABORE!


