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1. ENQUADRAMENTO
Os outros estabelecimentos de ensino assumem um papel muito importante na prevenção na propagação do
COVID-19, pela possibilidade de contágio e rápida propagação da doença entre os seus alunos e profissionais.
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.
Este documento, designado por Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de Celeirós, foi feito em
cumprimento do disposto no Despacho n.º 2836- A/2020, de 02/03/2020 e define um conjunto de orientações que
permite a preparação e adequação da resposta do Agrupamento.
Como esta situação está em evolução constante, o Plano de Contingência poderá ser adequado, a todo o
momento, em função das circunstâncias locais e das orientações regionais e/ou nacionais sobre a situação.

1.1 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.

1.2 PRINCIPAIS SINTOMAS
Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo:
– Febre;
– Tosse;
– Falta de ar (dificuldade respiratória);
– Cansaço.
De forma geral, estas infeções podem causar sintomas mais graves em pessoas com sistema imunitário mais fragilizado,
pessoas mais velhas, e pessoas com doenças crónicas como diabetes, cancro e doenças respiratórias.

1.3 TRANSMISSÃO DO COVID-19
Pelo que é conhecido de outros coronavírus, a transmissão do COVID-19 acontece quando existe contacto
próximo (área até 2 metros) com uma pessoa infetada. O risco de transmissão aumenta quanto maior for o período de
contacto com uma pessoa infetada.
As gotículas produzidas quando uma pessoa infetada tosse ou espirra (secreções respiratórias que contêm o
vírus) são a via de transmissão mais importante.
Existem duas formas através das quais uma pessoa pode ficar infetada:
– As secreções podem ser diretamente expelidas para a boca ou nariz das pessoas em redor (área até 2 metros)
ou podem ser inaladas para os pulmões;
– Uma pessoa também pode ficar infetada ao tocar em superfícies ou objetos que possam ter sido
contaminados com secreções respiratórias e depois tocar na sua própria boca, nariz ou olhos.

1.4 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).
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2. PLANO DE CONTINGÊNCIA
No seguimento das orientações da Direcção Geral de Saúde (DGS) e do Ministério da Educação, o Agrupamento de
Escolas de Celeirós adotou um conjunto de medidas para responder a um cenário de epidemia pelo novo
coronavírus.
2.1 EFEITOS QUE A INFEÇÃO PODE CAUSAR NO AGRUPAMENTO.
A escola deve estar preparada para a possibilidade de parte (ou a totalidade) dos seus trabalhadores não
trabalharem, devido a doença, suspensão de transportes públicos, encerramento de escolas, entre outras situações
possíveis.
Neste contexto é importante avaliar:
– As atividades desenvolvidas que são imprescindíveis de dar continuidade (que não podem parar) e aquelas que
se podem reduzir ou encerrar/fechar/desativar;
– Os recursos essenciais que são necessários para satisfazer as necessidades básicas;
– As atividades que podem ser realizadas de forma alternativa, designadamente, pelo recurso a teletrabalho;
– Os trabalhadores que, pelas suas atividades, poderão ter um maior risco de infeção (ex. trabalhadores que
realizam atividades de atendimento ao público).
Para efeitos de funcionamento das escolas do AEC, em caso de os trabalhadores não poderem ir trabalhar devido ao
COVID-19, consideram-se os seguintes números como mínimo indispensável ao funcionamento dos serviços:
N.º DE
ELEMENTOS

Escola
Sede

EB1/JI

Direção
Portaria
PBX
Serviços Administrativos
Reprografia
Bufete
Blocos de aulas
Cruz
Escudeiros
Figueiredo
Garapôa
Guisande
Lamas

1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
1

A análise da situação específica em qualquer momento pode levar ao encerramento de setores da escola. Assim:
1. Relativamente ao SERVIÇO DE REFEITÓRIO, se a empresa concessionária não assegurar o número mínimo de
funcionários que permita o seu normal funcionamento, as aulas da parte da tarde serão suspensas
2. Relativamente aos SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, considera-se essencial a área de alunos e a área de pessoal,
podendo privilegiar-se o contacto à distância (telefone ou e-mail).
3. Em termos de ATIVIDADES LETIVAS, o desenvolvimento das aprendizagens dos alunos, em isolamento social,
deve, se possível, ser mantido e monitorizado através de email e outras plataformas pelos seus professores
O encerramento dos estabelecimentos só será efetuado se determinado pelo Delegado de Saúde, após avaliação
epidemiológica da situação.
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Em caso de encerramento da escola sede, as atividades que necessitam de ser mantidas serão definidas em função das
orientações superiores.
Pode verificar-se deslocação de pessoal entre estabelecimentos, se as condições assim o indicarem, tentando assegurar
a abertura de maior número de estabelecimentos possíveis
No caso do eventual encerramento do estabelecimento de ensino, serão transmitidas aos pais/ encarregados de
educação informações referentes ao período de encerramento e às medidas de vigilância a adotar.
As informações serão prestadas através da afixação nos estabelecimentos de ensino e da página da Escola na Internet:
https://www.aeceleiros.pt/.

2.2 MEDIDAS PREVENTIVAS
2.2.1
INFORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
A informação geral (cartazes) foi disponibilizada aos diferentes estabelecimentos de ensino e afixada em locais
chave para os seus utilizadores, bem como colocada na página do Agrupamento. Os diretores de turma e os
educadores e titulares de turma estão a distribuir e a trabalhar (com alunos, docentes, não docentes e pais e
encarregados de educação) toda a informação facultada para o efeito.
Proceder-se-á a reuniões/encontros com os Coordenadores de Estabelecimento, o Pessoal Não Docente, os
Pais Encarregados de Educação do Pré e 1º Ciclo, as Associações de Pais, as Juntas de Freguesia e a CMB, de modo a
articular procedimentos e a capacitar todos de forma eficaz.
Informações atualizadas e adicionais poderão ser consultadas na página da Escola na Internet.

2.2.2
FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES
No estabelecimento de ensino devem ser consideradas prioritárias as atividades letivas.
As restantes atividades sejam de clubes, apoios ou do âmbito do Plano de atividades, poderão ser prejudicadas
a bem da manutenção das letivas. Poderá haver lugar a reajustes nos horários para garantir o máximo funcionamento
das aulas, ou o seu funcionamento parcial, caso haja ausência de docentes ou assistentes operacionais. Neste âmbito,
como medidas adotadas contam as seguintes:
1.

SUSPENSÃO, por tempo indeterminado, de:
– Visitas de estudo em todos os ciclos;
– Atividades que impliquem aglomerados de pessoas superiores ao número de alunos de uma turma e
respetivo professor;
– Saídas para os espaços exteriores;
– Visita de escritores palestrantes e outros visitantes para assuntos variados;
– Empréstimo domiciliário de livros e outro material;
– Empréstimo dos pacotes didáticos da Biblioteca para uso em sala de aula;
– Atividades da Biblioteca e Clubes;
– Entrada nas escolas do agrupamento de encarregados de educação para tratamento de assunto sem
carácter de urgência. Os assuntos não urgentes devem ser dirigidos aos serviços administrativos através do
email ou telefone.

2.

PROIBIÇÃO de entrada e permanência nas escolas de elementos da comunidade educativa em estados febris.
Qualquer suspeita deve ser comunicada IMEDIATAMENTE à direção.

3.

LIMITAÇÃO do horário de funcionamento dos serviços, nomeadamente do Bufete e da Reprografia.
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2.2.3
MEDIDAS A ADOTAR AO REGRESSAR DE ÁREAS COM TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA ATIVA
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.
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.
Deverá ser dado conhecimento imediato da situação à Direção do Agrupamento.

2.2.4
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

HIGIENE DO AMBIENTE ESCOLAR
Reforço do sabão líquido e de toalhetes de limpeza de mãos, em todos os WC e refeitório.
Colocação junto dos locais de lavagem das mãos de cartazes informativos acerca do procedimento a
tomar.
Arejamento de todos os espaços utilizados pela comunidade educativa, com maior frequência.
Limpeza de corrimãos e maçanetas de portas:
i.
após os intervalos maiores e no final das atividades, na Escola Sede;
ii.
após os intervalos, nas EB1 e JI.
Manutenção das janelas posteriores abertas, pelo menos, durante os intervalos.
Desinfeção dos balneários nas mudanças de turma.
Suspensão da lavagem dos dentes na escola.
Suspensão do bochecho de flúor na escola.
Suspensão da utilização do micro-ondas.
Acesso ao Refeitório por turma, mediante escalonamento.

2.2.5
MEDIDAS DE HIGIENE PESSOAL E SOCIAL
Implementação de comportamentos preventivos a saber:
– Lavar as mãos com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 segundos, nomeadamente;
– Usar lenços de papel para se assoar. O lenço de papel deverá ser descartado num caixote do lixo e, em seguida
deverão ser lavadas as mãos;
– Cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel descartável sempre que for necessário tossir ou espirrar.
Na ausência de um lenço de papel descartável, tossir ou espirrar para o antebraço ou manga, com o antebraço
fletido;
– Higienizar as mãos sempre que contactam com secreções respiratórias;
– Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas;
– Evitar contacto próximo com pessoas com tosse, febre ou dificuldade respiratória.
– Permanecer em casa caso tenham tosse, febre ou dificuldade respiratória.

–
–
–
–
–

2.2.6
MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL
Prescindir de cumprimentos por beijos e abraços.
Evitar o contacto com outras pessoas quando se tem algum sintoma de possível infeção.
Não partilhar material escolar (canetas, réguas,…).
Não partilhar alimentos e não utilizar os mesmos recipientes (copos, talheres,…).
Não partilhar objetos pessoais.
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2.3 PREPARAÇÃO PARA FAZER FACE A UM POSSÍVEL CASO DE INFEÇÃO POR COVID-19
2.3.1
MEDIDAS DE ISOLAMENTO
A colocação numa área de “isolamento” visa impedir que outros possam ser expostos e infetados. Tem como
principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível no serviço e na comunidade.
Em cada um dos estabelecimentos foi criada uma “sala de isolamento” de acordo com o disposto na Orientação
006/2020 da DGS.
ESTABELECIMENTO

ESPAÇO

EB 23 de Celeirós
EB1 de Cruz
EB1 de Escudeiros
EB1 de Figueiredo
EB1 de Garapôa
EB1 de Guisante
JI de Lamas

1C
EPE

Gabinete do secretariado de exames
Gabinete médico
Gabinete dos professores
Biblioteca
Casa de banho de deficientes
Gabinete de professores
Hall de entrada de acesso à sala do 3º e 4º ano.
Gabinete dos professores

Estes espaços encontram-se devidamente identificados com sinalética colocada nas portas e estão equipados com:
– Telefone;
– Cadeira ou marquesa;
– Kit com água e alguns alimentos não perecíveis;
– Balde de resíduos com abertura não manual e saco plástico;
– Um dispositivo dispensador de solução antisséptica de base alcoólica para a desinfeção das mãos
– Termómetro;
– Máscaras cirúrgicas;
– Luvas cirúrgicas descartáveis
– Lenços de papel;
– Lista de autorizações para administração de paracetamol aos alunos;
– Lista de contactos de encarregados de educação;
– Lista de contactos da Direção, Coordenadores de Estabelecimento e outros elementos da comunidade.

2.3.2
PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS NA “SALA DE ISOLAMENTO”
Na “sala de isolamento” devem ser adotados os seguintes procedimentos:
a) Disponibilizar uma máscara ao suspeito de infeção caso ainda não a tenha;
b) Comunicar a situação à Direção ou ao Coordenador de Estabelecimento e registo na grelha respetiva (anexo 3)
No horário de funcionamento das AAAF ou CAF a situação deverá ser inicialmente comunicada ao responsável
da junta de freguesia e ao Coordenador de Estabelecimento e de seguida à Direção;
c) Proceder ao preenchimento do questionário (anexo 1 e 2)
d) Contactar a Linha de Saúde 24 (808 24 24 24) e seguir as orientações da mesma
COMUNICAR
DISPONIBILIZAR
MÁSCARA
ao suspeito

Direção
Coordenador de
Estabelecimento
Responsável da
autarquia

PREENCHER O
QUESTIONÁRIO
respetivo

CONTACTAR SNS 24
seguir as
orientações

___________________________________
Plano de contingência – COVID-19

Página 6 de 15

2.3.3
IDENTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS
De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente como critérios clínicos infeção respiratória aguda,
associados a critérios epidemiológicos, conforme expresso na tabela.
Critérios clínicos

Critérios epidemiológicos (uma ou mais das situações)
–

Infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou
dificuldade respiratória) requerendo ou não
hospitalização

e

–
–

História de viagem para áreas com transmissão comunitária ativa nos
14 dias antes do início de sintomas
Contacto com caso confirmado ou provável de infeção por COVID-19,
nos 14 dias antes do início dos sintomas
Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa instituição de
saúde onde são tratados doentes com COVID-19

3. PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO SUSPEITO
Qualquer docente ou não docente que apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com
sinais e sintomas de COVID-19, deve informar a direção ou o coordenador de estabelecimento que por sua vez informa
imediatamente a direção. A comunicação deve ser efetuada preferencialmente por via telefónica.
No caso de se encontrar na escola deve ainda dirigir-se para a “sala de isolamento” solicitando acesso à
mesma, no caso da escola sede. Já na “sala de isolamento” contacta a linha SNS 24 (808 24 24 24). Nas situações
necessárias o assistente operacional poderá acompanhar o indivíduo na área de “isolamento”.
Qualquer aluno com suspeita de sinais e sintomas de COVID-19 deve dirigir-se ao adulto mais próximo (se
estiver em sala de aula ou outro espaço de atividades) ou ao assistente operacional do PBX. O adulto que recebe a
informação deve sempre contactar um assistente operacional para encaminhar o aluno para a “sala de isolamento”.

3.1 SINALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ALUNOS NAS EB1/JI
3.1.1

SINALIZAÇÃO DO ALUNO PELO DOCENTE/TECNICO (EM SALA DE AULA OU ESPAÇO DE ATIVIDADES)
Afastar o aluno dos
restantes

3.1.2

Permanecer na sala
com os alunos até
até novas
orientações

ACOMPANHAMENTO E ASSISTENCIA DO ALUNO NA SALA DE ISOLAMENTO (ASSISTENTE OPERACIONAL
QUE ACEDE AO LOCAL DE SINALIZAÇÃO)
Colocar
máscara e
luvas

3.1.3

Chamar o
Assistente
operacional

Disponibilizar
máscara ao
aluno

Dirigir-se à sala
de isolamento

Cumprir os
procedimentos
específicos

SINALIZAÇÃO DO ALUNO PELO ASSISTENTE OPERACIONAL/ANIMADOR (ALUNOS SEM ATIVIDADES)
Afastar o aluno
dos restantes

Colocar
máscara e luvas

Disponibilizar
máscara ao
aluno

Acompanhar o
aluno à sala de
isolamento

Cumprir os
procedimentos
específicos
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3.2 SINALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA DE ALUNOS NA ESCOLA SEDE
3.2.1

SINALIZAÇÃO DO ALUNO PELO PROFESSOR (EM SALA DE AULA OU ESPAÇO DE ATIVIDADES)

3.2.2

SINALIZAÇÃO DO ALUNO PELO ASSISTENTE OPERACIONAL DO PBX (ALUNOS SEM ATIVIDADES)
Colocar
máscara e
luvas

3.2.3

Permanecer na sala
junto com os alunos
até novas
orientações

Chamar o Assistente
operacional do
espaço

Afastar o aluno dos
restantes

Afastar o
aluno dos
restantes

Disponibilizar
máscara ao
aluno

Chamar o
Assistente
operacional
do Piso A1

Comunicar a
situação à
direção

ACOMPANHAMENTO E ASSISTENCIA DO ALUNO NA SALA DE ISOLAMENTO (ASSISTENTE OPERACIONAL
QUE ACEDE AO LOCAL DE SINALIZAÇÃO)
Disponibilizar
máscara ao
aluno

Colocar
máscara e luvas

Dirigir-se à sala
de isolamento

Cumprir os
procedimentos
específicos

NOTAS:

1.
2.

Os assistentes operacionais devem transportar no bolso luvas e máscara para uma eventual utilização de emergência.
Sempre que possível, a máscara deve ser colocada pelo próprio aluno.

3.3 CENÁRIOS PROVÁVEIS APÓS AVALIAÇÃO PELO SNS 24
Cenários possíveis

Não se trata de caso
suspeito de COVID-19

Abandona a sala do
isolamento

Trata-se de caso
suspeito de COVID-19

O SNS 24 contacta a
DGS, para validação
da suspeição.

Caso Suspeito Não
Validado.

O SNS24 define os
procedimentos
adequados à situação
clínica.

Abandona a sala do
isolamento

Caso Suspeito
Validado.

A DGS ativa o INEM, o INSA
e Autoridade de Saúde
Regional,

A Diretora informa o
delegado regional de
educação.

O suspeito abandona
a sala do isolamento

Interdição da sala do
isolamento até
ordem da autoridade
de saúde
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3.4 PROCEDIMENTOS NA SITUAÇÃO DE CASO CONFIRMADO
3.4.1
LIMPEZA E DESINFEÇÃO
Na situação de caso confirmado a sala de isolamento fica interdita e devem ser seguidas as orientações da
autoridade de saúde, nomeadamente no que diz respeito a:
– Limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”
– Armazenamento dos 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.
– Reforço da limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e mais
utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminadas;
– Limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o doente confirmado (incluindo materiais e equipamentos
utilizados por este).
A Direção define outro espaço para “Sala de isolamento”.

3.4.2
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 COVID19.
O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de alto risco de exposição e de baixo risco de
exposição, conforme apresentado a seguir.
ALTO RISCO DE EXPOSIÇÃO

BAIXO RISCO DE EXPOSIÇÃO

• Quem partilhou os mesmos espaços (sala, pavilhão,
gabinete,.. ) do caso;
• Quem esteve face-a-face com o caso ou em espaço
fechado com o mesmo
• Quem partilhou com o caso loiça (pratos, copos,
talheres), toalhas ou outros objetos ou equipamentos
que possam estar contaminados com expetoração,
sangue, gotículas respiratórias.

• Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o
caso (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, 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.
No sentido de facultar o máximo de informação possível, a escola deve, sempre que possível, identificar os contactos
mais próximos através do preenchimento do questionário próprio.

4. COORDENAÇÃO E EQUIPA OPERATIVA
4.1 A EQUIPA
A Coordenação global do Plano é assumida pelo Órgão de Gestão da Escola, apoiada por uma Equipa
Operativa.
Coordenadora
Diretora
Célia Simões

Equipa Operativa

Entidades Externas
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Compete à diretora enquanto responsável pela implementação e coordenação do plano de contingência:
– Garantir da normalidade, na medida do possível, das atividades letivas.
– Contactar com os Encarregados de Educação, no caso de suspeita de alunos com COVID – 19.
– Implementar as medidas que o Delegado de Saúde vier a aconselhar.
– Assegurar a substituição de funcionários nos setores considerados prioritários, e a sua eventual deslocação
entre as Escolas do Agrupamento.
– Ordenar o encerramento da escola, de acordo com as recomendações das entidades competentes
– Veicular informação para o exterior.
A Equipa Operativa operacionaliza a intervenção em caso de surgirem casos suspeitos. É descentralizada por todos os
estabelecimentos de ensino que compõem o Agrupamento. Compete aos coordenadores de estabelecimento
coordenar o Plano de Contingência em cada um dos estabelecimentos, nomeadamente recolher os dados sobre o
evoluir da situação e comunica-los à diretora e divulgar junto do pessoal docente e não docente toda a informação
recebida
Estabelecimento
AEB2.3 de
Celeirós

EB1 Cruz

EB1 Escudeiros

EB1 Figueiredo

EB1 Garapôa

EB1 Guisande

JI Lamas

Função
Subdiretora
Adjunto
Adjunto
Chefe dos serviços administrativos
Coordenador do pessoal assistente
operacional
Assistentes operacionais
Coordenador de Estabelecimento
Docentes
Assistentes Operacionais/AAAF/CAF
Representante da autarquia
Coordenador de Estabelecimento
Docentes
Assistentes Operacionais/AAAF/CAF
Representante da autarquia
Coordenador de Estabelecimento
Docentes
Assistentes Operacionais/AAAF/CAF
Representante da autarquia
Coordenador de Estabelecimento
Docentes
Assistentes Operacionais/AAAF/CAF
Representante da autarquia
Coordenador de Estabelecimento
Docentes
Assistentes Operacionais/AAAF/CAF
Representante da autarquia
Coordenador de Estabelecimento
Docentes
Assistentes Operacionais/AAAF
Representante da autarquia

Nome
Olga Pinto
Bernardo Cruz
Mª Graça Guimarães
Daniel Braga
João Rodrigues
Todos
Mª Manuela Costa
Todos
Todos
Gélio Marques
António Esteves
Todos
Todos
Rui Pereira
Paulo André
Todos
Todos
Marco Oliveira
Jorge Gomes
Todos
Todos
Gélio Marques
Rosa Peixoto
Todos
Todos
João Oliveira
Ana Mendes
Todos
Todos
João Alves
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4.2 REDE DE COMUNICAÇÃO INTERNA

ESCOLA SEDE

253304270

Nº interno
11
12
14
42
22
23
24
35
30
33
35

PBX
Diretora
Subdiretora
Adjuntos
Sala de Isolamento
Bloco A1
Bloco A2
Bloco B1
Bloco B2
Pavilhão
Portaria

Contacto
EB1 CRUZ

253673160
EB1 ESCUDEIROS

253681538

Coordenadora de estabelecimento

934070811

Responsável da autarquia

964972115

Coordenadora de estabelecimento

917153862

Responsável da autarquia

916948388

EB1
FIGUEIREDO

Coordenadora de estabelecimento

917392457

Responsável da autarquia

937122047

Coordenadora de estabelecimento

964511114

Responsável da autarquia

964972115

Coordenadora de estabelecimento

933375411

Responsável da autarquia

969019674

Coordenadora de estabelecimento

934055566

Responsável da autarquia

963130234


253681539

EB1 GARAPÔA

253674092 (1C)
253671834 (EPE)

EB1 GUISANDE

964821613

JI LAMAS

253777082

4.3 REDE DE COMUNICAÇÃO EXTERNA
Entidade

Contacto

Delegado de Saúde

253208260

Bombeiros Voluntários

253 200 430

Bombeiros Sapadores

253 264 077

CMB

253616060

Transportes Escolares - TUB

253 606 890
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1.
2.
3.

4.

5. INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Publicitação de informação atualizada oriunda dos organismos responsáveis e afixação nos locais facilmente
visíveis, nas escolas do agrupamento
Divulgação de informação da DGS, em contínuo, através do quadro informativo multimédia da Escola Sede.
Divulgação do Plano de contingência:
– Na página da Escola na Internet.
– Realização de sessões de esclarecimento junto dos profissionais de educação e envio do documento
via correio eletrónico.
– Realização de reuniões com as Juntas de Freguesia e CMB.
Reflexão sobre o tema nas aulas e exploração da informação publicada pela DGS

6. AVALIAÇÃO
O Plano será avaliado, sempre que possível, e reestruturado quando houver necessidade, sofrendo ajustamentos
de acordo com o evoluir da situação, mantendo-se, deste modo, atualizado.
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ANEXO 1
1

FICHA DE REGISTO DE SITUAÇÃO – COVID-19
Identificação do aluno e do espaço
Nome _____________________________________________ N.º ____
Ano/Turma ____ Estabelecimento_______________________________
Responsável pela sinalização

Docente/Técnico (nome) _________________________________
 Assistente operacional/animador (nome) ____________________

No dia ____/____/______ pelas _______Horas
ESPAÇO

 Na Sala de Aula/ Atividade __________
 Refeitório
 Recreio
 Outro _________________________

Contacto com o encarregado de educação
Chamada efetuada às ________ Horas

Chamada atendida às ________ Horas

Efetuada por (nome legível) __________________

Informações recebidas

Registo de Sintomas do aluno
Febre
Dificuldades respiratórias
Dor de Garganta
Tosse
Dores corporais ou musculares
Dor de cabeça
Arrepios
Fadiga
Vómitos ou diarreia

Observações

Contacto com a linha 808 24 24 24
Chamada efetuada às ________ Horas

Chamada atendida às ________ Horas

Efetuada por (nome legível) __________________

Orientações recebidas
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FICHA DE REGISTO DE SITUAÇÃO – COVID-19

ANEXO 2
1

Identificação do adulto
Nome _____________________________________________________
Estabelecimento_____________________________________________
Estatuto

Docente/Técnico

 Assistente operacional/animador (nome)

Registo de Sintomas
Febre
Dificuldades respiratórias
Dor de Garganta
Tosse
Dores corporais ou musculares
Dor de cabeça
Arrepios
Fadiga
Vómitos ou diarreia

No dia ____/____/______ pelas _______Horas
ESPAÇO

 Na Sala de Aula/ Atividade __________
 Pavilhão
 Outro _________________________

Observações

Contacto com a linha 808 24 24 24
Chamada efetuada às ________ Horas

Chamada atendida às ________ Horas

Efetuada por (nome legível) __________________

Orientações recebidas
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FICHA DE REGISTO DE SITUAÇÃO – COVID-19
COMUNICAÇÃO
SUSPEITO
Dia

COMUNICAÇÃO EFETUADA
Estatuto

Hora
Nome

ANEXO 3
1

(aluno,
docente, não
docente)

Direção
Às _____Horas

Contactado
(nome)

Coordenador de estabelecimento
Por
(rubricar)

Às _____Horas

Contactado
(nome)

Por
(rubricar)

Junta de freguesia
Às _____Horas

Contactado
(nome)

Por
(rubricar)

