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INTRODUÇÃO 
 

O plano de contingência preconiza a definição das etapas que o Agrupamento 

António Correia de Oliveira, considera fundamentais para conter/minimizar o risco de 

infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2, agente causal da COVID-19, assim como 

os procedimentos a adotar perante pessoa com sintomas desta infeção. 

Este plano pode ser atualizado a qualquer momento tendo em conta a evolução 

do quadro epidemiológico da SARS-CoV-2(COVID-19), de acordo com as orientações 

emanadas pelo Ministério da Educação e Ciência, pela Direção Geral de Saúde, e, 

localmente, pela Unidade de Saúde Pública e ACES Cávado III – Barcelos/Esposende. 

A nossa ação centra-se em três domínios prioritários: 

• adequação das condições físicas das escolas e medidas de prevenção; 

• definição de uma estratégia de comunicação interna e externa; 

• ações a desenvolver para controlar a transmissão e manter a atividade das 

escolas. 

ENQUADRAMENTO 
 
Caracterização do agente e formas de transmissão 
 

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções nas pessoas. 

Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser 

parecidas a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como 

pneumonia. COVID-19 é o nome, atribuído pela Organização Mundial da Saúde, à 

doença provocada pelo novo coronavírus SARS-COV-2, que foi detetado na China, no 

final de 2019, e que significa “síndrome respiratória aguda grave – coronavírus. 

Com base na evidência científica atual, o vírus que provoca a COVID-19 transmite-

se principalmente através de: 

● contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando 

por exemplo, uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, e podem ser inaladas ou 

pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas (< 2 metros) 

● contacto indireto: através do contacto das mãos com uma superfície ou objeto 

contaminado com o vírus e que, em seguida, contactam com a boca, nariz ou olhos 
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Principais sintomas 
Os sintomas mais frequentes associados à infeção pelo COVID-19 são: 

● febre (temperatura ≥ 38.0ºC) 
● tosse 

● dificuldade respiratória (exº: falta de ar) 

Também pode surgir: 
● dor de garganta, 

● corrimento nasal, 

● dores de cabeça e/ou musculares 

● cansaço. 

Em casos mais graves, pode levar a pneumonia grave com insuficiência 

respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos, e eventual morte. 

 

Período de incubação 
Atualmente, estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido 

desde a exposição ao vírus até ao aparecimento de sintomas) seja entre 1 e 14 dias. 
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). 

PLANO DE CONTINGÊNCIA - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
Quando se vive numa situação de ameaça latente, ou confrontados com uma 

emergência de saúde pública, a vigilância epidemiológica é fundamental para sinalizar 

precocemente os casos, monitorizar a evolução da epidemia para orientar as 

estratégias e as medidas de saúde pública, assim como para avaliar o impacto das 

intervenções. 

À semelhança do preconizado para a prevenção da gripe pandémica, 
consideramos três etapas na prevenção de COVID 19: 

● verificação e deteção 

● avaliação do risco e gravidade 

● monitorização da epidemia. 

A identificação precoce de casos e surtos é um passo muito importante para 

quebrar e circunscrever as cadeias de transmissão. É por isso necessário definir um 

sistema de vigilância capaz de identificar episódios não usuais de reduzida dimensão e 
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que combine a capacidade de detetar e investigar precocemente todos os casos 

suspeitos de COVID 19. 

 
Assim a vigilância epidemiológica tem como objetivos: 

● Identificar precocemente casos e surtos de COVID19, tendo por base a 

definição de caso em vigor, definida pela Direção Geral de Saúde; 

● Caracterizar precocemente os casos de infeção segundo as dimensões 
pessoa, tempo e espaço, compreendendo a identificação de grupos de maior risco de 

infeção ou de complicações. 

 

MEDIDAS GERAIS 
Medidas Gerais de Proteção Pessoal – a adotar em todos os estabelecimentos de ensino 
do Agrupamento de Escolas António Correia de Oliveira (AEACO) 

Distanciamento físico 
Deve ser assegurado, sempre que possível, o necessário 

distanciamento entre a unidade de grupo e outras unidades, bem como 
evitados os aglomerados de pessoas nos diversos espaços. 

 
Higiene das mãos 

Considerada como uma medida que reduz a transmissão do vírus, a higienização 
correta das mãos deve ser efetuada de forma regular e frequente. Para o efeito devem 

ser usados água e sabão e proceder-se de acordo com as regras de lavagem definidas 
e difundidas para o efeito. 

A higienização das mãos com solução antissética de base alcoólica, poderá ser 
feita sempre que a lavagem das mãos com água e sabão não seja possível e que, por 
seu turno, o risco de transmissão seja elevado, como são os casos de: 

● toque em superfícies comuns, como corrimãos e maçanetas da porta; 

● manuseamento de objetos, equipamentos ou outros em que não seja possível 
conhecer a sua origem e garantir a necessária segurança. 

 
Etiqueta respiratória 

Esta medida é de extrema importância e por isso fortemente recomendada, pela 

redução da dispersão de gotículas contaminadas pelo vírus que são lançadas no ar 

através da fala, da tosse ou espirro. 
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Uma boa etiqueta respiratória consiste em: 

● cobrir a boca e/ou o nariz ao tossir, assoar ou espirrar, com lenços de papel 

descartáveis; depositar imediatamente os lenços após a utilização em recipientes 

adequados; 

● não usar as mãos para cobrir a boca e/ou o nariz; 

● na ausência de lenços de papel, usar o antebraço para tapar a boca e/ou o nariz; 

● após se ter tossido, espirrado ou assoado deve ser feita a higienização completa 
das mãos (poder- se-ão utilizar, em alternativa, toalhetes com solução alcoólica) 

e não se deve tocar com as mãos na cara sem antes as ter higienizado; 

● não cuspir para o chão. 

 

Uso de proteção individual 

As máscaras faciais previnem a transmissão de vírus de uma pessoa doente para 

uma pessoa saudável ao bloquear as partículas respiratórias/aerossóis expelidas pela 

fala, tosse ou espirro. 

O uso de máscara é obrigatório pelas crianças que frequentam as escolas do 2º 

e 3º ciclo e recomendado o uso pelas crianças do 1º ciclo. 

Os docentes, os assistentes técnicos e os assistentes operacionais são obrigados 

ao uso de máscara. 

Todos os indivíduos que se desloquem aos estabelecimentos de ensino estão 

obrigados ao uso de máscara durante o tempo de permanência nos espaços escolares. 
 

Circulação nos edifícios escolares 

A entrada de pessoas estranhas ao funcionamento das escolas deve ser reduzido 
(mínimo imprescindível). 

Sempre que ocorrer uma entrada de pessoa externa, a mesma deve ser registada 

conforme procedimento definido em cada estabelecimento de ensino. 
De modo a assegurar o distanciamento físico foram definidos circuitos de 

circulação em cada edifício escolar, com a respetiva sinalética orientadora do sentido 

da marcha (sempre que possível usa-se o princípio de marcha em frente e a circulação 

pela direita). 
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Organização das Salas de aula e outros espaços escolares 

Os espaços destinados às atividades letivas: (salas de aula e gimnodesportivo) e 

não letivas (refeitórios, bibliotecas, WC, balneários e recreios) foram organizados de 

modo a dar cumprimento às seguintes regras: 

● Assegurar e manter o distanciamento físico; 

● Promover o arejamento natural dos espaços 

● Eliminar objetos desnecessários face ao atual estado, para manter o ambiente limpo e 

reduzir o risco de contacto com superfícies contaminadas. 

● Assegurar a higienização do espaço tendo por base o plano de higienização definido e 

sempre que necessário. 

 

Higienização do edifício escolar 

O plano de higienização de cada edifício escolar do agrupamento tem por base o 

definido pela Direção Geral de Saúde para Orientação n.º 014/2020, na sua atual 

redação, relativa a limpeza e desinfeção de superfícies em estabelecimentos de 

atendimento ao público ou similares. 

 

Zonas de isolamento 

A colocação transitória numa área/zona de “isolamento” tem como finalidade evitar 
ou restringir o contacto direto com quem apresente os sintomas acima descrito. Em cada 

estabelecimento escolar encontra-se definida a zona de isolamento, conforme 

identificado no local e de acordo com a Orientação n.º 006/2020, da Direção Geral de 

Saúde. 
 

- Salas de Isolamento: 
Escola Básica de Correia de Oliveira – Gabinete de 1.os Socorros; 

Escola Básica de Apúlia – Gabinete junto à Direção Escola Básica 

Escola Básica do Facho - sala a definir 
Escola Básica de Barral – Sala n.º 6 

J.I. de S. António – Sala n.º 1 

Escola Básica de Curvos – Sala de Música 

Escola Básica de Gemeses – Sala n.º 2 

JI de Gemeses – Sala n.º 2 

Escola Básica de Gandra – ex-Gab. Apoio NE  

Escola Básica de Fão – ex-Gab. Apoio NE  
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Escola Básica de Fonte Boa – Sala n.º 1 

Escola Básica de Rio Tinto – Sala Biblioteca Escolar Escola 

Básica de Criaz – Sala n.º 1 

A zona de isolamento deverá dispor do seguinte material: 

- Alimentos não perecíveis (bolachas ou barras de cereais) 

- Água 

- Termómetro 

- Máscaras de proteção 

- Luvas 

- Álcool gel 

- Contentor de resíduos de abertura não manual 

- Toalhetes de papel 

- Cobre sapatos 

- Bata 

- Toucas 

 
Monitorização da entrada de pessoas nos edifícios escolares 
 

Associado aos procedimentos a adotar perante pessoa com sintomas de infeção, 

e enquanto medida meramente preventiva, é realizada a identificação de pessoas 

externas que acedem aos edifícios escolares. 

Os registos então efetuados serão devidamente destruídos (passados 30 dias 

após o seu registo) pelo responsável em cada Estabelecimento Escolar, e o seu 

tratamento está subjacente a motivos de interesse público no domínio da saúde pública 

(conforme alínea i) do artigo 9.º do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu 

e do Conselho de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no 

que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e 

que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados)). 

Se for considerado necessário pela Direção Geral de Saúde, pela Unidade de 

Saúde Pública ou pela cadeia de comando e controlo deste plano, será efetuada 

monitorização da temperatura corporal de pessoas que acedam aos edifícios escolares. 

Esta monitorização tem por base avaliar eventuais alterações, sendo que não pressupõe 

qualquer registo e motiva-se pelo interesse público no domínio da saúde pública. As 

pessoas que apresentarem temperatura corporal alterada podem ficar impedidas de 

aceder ao edifício. 
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MEDIDAS ESPECÍFICAS ASSOCIADAS AOS DIFERENTES EDIFÍCIOS 
Tendo em conta a evolução do quadro epidemiológico da SARS-CoV-2(COVID-

19), devem ser considerados os seguintes modelos de organização e funcionamento: 

de modo a assegurar: 
 
CONDIÇÕES FÍSICAS E PREVENÇÃO 

As condições físicas disponibilizadas devem assegurar: 
● as condições necessárias para que os elementos da comunidade educativa 

procedam regularmente à lavagem das mãos; 

● a manutenção permanente das condições que permitam a utilização sempre que 
necessário da sala de isolamento. 

● o reforço da disponibilização nas instalações sanitárias dos alunos de toalhetes 
de papel e sabão/soluções comerciais de lavagem das mãos. 

● a colocação nos espaços escolares de maior afluência, de distribuidores de 
solução de desinfeção das mãos à base de álcool. 

● a lavagem com solução desinfetante das instalações sanitárias e dos tampos 
das carteiras no final de cada turno. 

● a desinfeção da mesas e cadeiras no refeitório, antes da utilização por outro 
aluno; 

● a o arejamento das salas de aula, através da abertura das janelas, durantes os 
intervalos. 

● o aumento das reservas de produtos de limpeza. 

 
INFORMAR E FORMAR A COMUNIDADE EDUCATIVA 

 
Promover o cumprimento das medidas de prevenção diária anteriormente 

referidas, e que passam por recomendar: 

● a lavagem frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem 
durante pelo menos 20 segundos; 

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

● o uso de lenços de papel (de utilização única) para tossir e se assoar; 

● a colocação dos lenços usados no caixote do lixo e a lavagem imediata das mãos; 

● o cumprimento da etiqueta respiratória - tossir ou espirrar para o lenço de papel, 
ou na sua ausência para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos; 

● que se evite tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou 
contaminadas com secreções respiratórias. 
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Ações de sensibilização 

Além das medidas preconizadas para a adequação das instalações às novas 
exigências de higiene pessoal e do ambiente escolar, devem ser estimulados os 
comportamentos que dificultem a propagação, através da: 

● afixação de informação sobre os principais sintomas desta infeção e das normas 
e rotinas de lavagem das mãos. 

● preparação das salas de isolamento, para onde devem ser encaminhados os 
alunos ou trabalhadores que manifestem sintomas, até que surjam as orientações 
da linha SNS 24. 

● envolvimento dos pais e encarregados de educação na reflexão com os seus 
educandos sobre a importância do cumprimento das medidas de prevenção da 
transmissão da COVID-19. 

● reflexão em sala de aula de questões agora mais pertinentes como as de cortesia 
e proxémica. 
 

RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO E APLICAÇÃO DO PLANO DE 
CONTINGÊNCIA 

Coordenador do plano – A subdiretora do Agrupamento, coadjuvado pela sua equipa, 

coordenadores de estabelecimento e delegados de segurança. 

 
EQUIPA OPERATIVA E FUNÇÕES DE CADA UM DOS SEUS ELEMENTOS: 

● Um elemento a designar por estabelecimento de ensino – compete a este fazer 

a monitorização da aplicação do plano, dando especial atenção às medidas de 

prevenção – higiene pessoal e do ambiente escolar. 

● Coordenadora Técnica dos Serviços Administrativos - responsável pelo 

cumprimento das medidas e ações previstas para estes serviços. 

● Encarregados Operacionais – são responsáveis por coordenar e executar as 

tarefas previstas no plano de contingência, nomeadamente a limpeza e 

higienização dos espaços, equipamentos e materiais escolares. 

● Coordenadores de Departamento – asseguram o desenvolvimento de medidas 

que minimizem as consequências resultantes do absentismo dos docentes e 

alunos, em articulação com a Direção do Agrupamento. 

● Coordenadores dos Diretores de Turma – estabelecem a articulação entre os 

elementos desta Equipa Operativa e os Diretores de Turma, de forma a garantir a 

implementação das medidas e ações previstas no plano. 
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PROFISSIONAIS DE SAÚDE E SEUS CONTACTOS 
Linha SNS 24 - 808 24 24 24 

Delegado de Saúde Coordenador: Dr. Aristides Freitas Sousa e/ou Dr.ª Maria da Paz 

Moreira Martins, Barcelinhos, Rua de Ninaes, 19. Telefone: 966911658 / 253830400 

IDENTIFICAÇÃO DOS EFEITOS QUE A INFEÇÃO DE DOCENTES OU DE 
TRABALHADORES NÃO DOCENTES PODE CAUSAR NA ESCOLA. 

A existência de turmas sem atividades letivas por ausência do docente pode 
acarretar perturbação nos corredores, na biblioteca e nos espaços normalmente usados 
pelos alunos nos intervalos. Terá, por isso, que se equacionar uma vigilância redobrada 
desses espaços. No caso de coincidir com o bloco letivo do fim da manhã ou da tarde, 
pode ser dada autorização de saída da escola, desde que avisado cada encarregado 
de educação, através de telefone ou sms. 

A ausência de um assistente operacional doente deve determinar uma 
substituição, se possível, ou o fecho de serviço ou do local, se não se revelar crucial à 
manutenção do funcionamento da escola. No caso dos assistentes administrativos, os 
que se encontram ao serviço devem garantir a resposta às solicitações urgentes que 
sejam dirigidas ao trabalhador em falta. 

PREPARAÇÃO PARA FAZER FACE A UM POSSÍVEL CASO DE INFEÇÃO 
POR COVID-19 
 

De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente como 

critérios clínicos: infeção respiratória aguda - febre ou dificuldade respiratória, 

associados a critérios tosse ou epidemiológicos. 

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, dirige-se para a área de “isolamento”, definida 

no plano de contingência. 

 

 



 

 

v 

 12 

 
 

 

Quem acompanhe o aluno, docente ou não docente, deve cumprir as precauções 

básicas de controlo de infeção, quanto à higiene das mãos e ao distanciamento social. 

deve utilizar o equipamento de proteção individual disponível na sala ara o efeito. 

Na sala deve estar disponível água, um pacote de bolachas fechado e um 

termómetro, para que o próprio possa medir a febre, enquanto aguarda as orientações 

dadas pela linha SNS 24 (808 24 24 24). 

 

PROCEDIMENTO NUM CASO SUSPEITO 
 

A deteção de um caso suspeito deve despoletar um conjunto de medidas que 

minimizem o contágio e permitam a comunicação interna e externa da ocorrência. 

 

Docente e não docente – caso apresente sintomas 

Se estiver em casa deve informar a Direção do Agrupamento por via telefónica ou 

por correio eletrónico. Se estiver na escola deve dirigir-se para a sala de isolamento 

logo que possível; 

 

 

 Pessoa/ criança com sintomas 

 

 
Encaminhamento para a zona de isolamento (No caso de ser uma criança, o adulto 

deve colocar o equipamento de proteção individual que se encontra no kit de 
isolamento) 

 

 
Contactar o encarregado de educação/ contacto de emergência da criança/pessoa. 

(No caso de ser uma criança, deve ser verificada a possibilidade de o encarregado de 
educação comparecer na escola num curto espaço de tempo) 

 

 
Responsável deve contactar: SNS 24 (808 

24 24 24). E segue as instruções dadas pela 
linha SNS 24. 
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Aluno – caso apresente sintomas 

Se estiver na escola, deve dirigir-se ao professor, o qual chamará de imediato o 

funcionário do setor, que o encaminhará para a sala de isolamento. 

No caso de já estar a faltar às aulas pelo mesmo motivo, deve informar o 

Agrupamento/escola por via telefónica, informando o número e a turma a que pertence 

e o dia partir do qual ficou doente. 

O Diretor, em qualquer uma das situações, deve certificar-se que foi realizada a 

chamada para a linha SNS 24. 

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. 

(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 Diretor informa de imediato o delegado regional sobre a existência do 
caso suspeito validado. 

 

PROCEDIMENTO A IMPLEMENTAR DECORRENTE DE SITUAÇÃO DE 
PESSOAS COM SINTOMAS DE COVID-19 
 
 

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: 
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⇨ Se o caso for não suspeito 

● Vedar acesso à área de isolamento; 

● Aplicar os procedimentos habituais de limpeza e desinfeção, de modo a 

assegurar a reabertura e normal funcionamento da mesma. Nesta situação são 

desativadas as medidas do plano de contingência - este fica encerrado para 

COVID-19. 

 

⇨ Se o caso for suspeito, mas não confirmado: 
● Vedar acesso à área de isolamento; 

● Aplicar os procedimentos habituais de limpeza e desinfeção, de modo a 

assegurar a reabertura e normal funcionamento da mesma. Nesta situação 

são desativadas as medidas do plano de contingência - este fica encerrado 

para COVID-19. 

 
⇨ Se o caso for suspeito confirmado: 

1) Interditar a área de isolamento; 

2) Identificar os contactos próximos da pessoa; 
3) Seguir as orientações dadas pela Unidade de Saúde Pública; 

4) Assegurar a limpeza e desinfeção da área de isolamento – descontaminação 

pela Autoridade de Saúde Local. 

5) Comunicar à Unidade de Saúde Pública a limpeza e desinfeção da área de 
isolamento 

6) Solicitar o levantamento da interdição da área de isolamento. 
 
 

Na situação de caso confirmado a escola deve ainda: 
Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 

manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de 

estarem contaminadas; 

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

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. 
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Procedimento de vigilância de contactos próximos 
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 pode ser de: 

 
“Alto risco de exposição”: 

● Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, 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 
expectoração, sangue ou gotículas respiratórias. 

 
 

“Baixo risco de exposição” (casual), é definido como: 

● 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. 

 
Medidas de isolamento e distanciamento social  

Sala de isolamento: 
Deve ser usada exclusivamente pelas pessoas que são declaradas como casos 

suspeitos. Sempre que estiver a ser utilizada deve permanecer com a porta fechada. 

Depois de utilizada por alguém suspeito, deve sofrer uma limpeza profunda e 

permanecer aberta para arejamento. O funcionário responsável deve usar equipamento 

de proteção individual (bata, touca, luvas e máscara). 

Devem ser repostos os equipamentos / materiais que lhe estão destinados: 

termómetro, água, lenços de papel, recipiente fechado para depósito, rolo de papel para 

cobrir o sofá/cadeira e doseador/recarga de solução de desinfeção de mãos à base de 

álcool. 
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PLANO DE COMUNICAÇÃO 
 

Privilegiar-se-ão os dispositivos digitais para fazer circular a informação e as 

recomendações. 

Procurar-se-á envolver toda a comunidade educativa nas medidas implementadas 
através de uma estratégia de comunicação interna e externa, que passa pelo 

cumprimento dos procedimentos que se seguem: 

● Divulgar do plano de contingência a toda a comunidade. 

● Manter atualizado um ficheiro com os contactos de todos os elementos da 

comunidade educativa - Serviços Administrativos devem 

● Manter atualizada uma base de dados permanentemente, sobre os casos de 

absentismo resultantes da confirmação de Coronavírus, com indicação da data a 

partir da qual foi dado conhecimento – Direção. 

● Informar os Encarregados de Educação que os alunos que ficarem doentes só 
podem regressar à escola quando se fizerem acompanhar de declaração médica. 

● Sensibilizar os Encarregados de Educação para atualizar, sempre que necessário, 
os contactos telefónicos e de correio eletrónico, nos Serviços Administrativos e 
junto do Professor Educador, Professor Titular de Turma ou Diretor de Turma. 

● Sensibilizar os Encarregados de Educação para a necessidade de informar 
Professor Educador, Professor Titular de Turma ou Diretor de Turma, no caso de 

algum dos elementos do agregado familiar ser suspeito de ser fonte de contágio. 
 

Nota: Só a Direção pode dar informações a agentes externos que solicitem 

esclarecimentos sobre a aplicação do plano. 

 

AVALIAÇÃO 
 

O plano será reavaliado e atualizado em função da evolução da situação e das 

recomendações da DGS. 

 
Esposende, 6 de setembro de 2021 
 
 
 

 


