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1- ENQUADRAMENTRO DA QUESTÃO 

O presente documento dá a divulgar os pontos essenciais do Plano de Contingência do 

Agrupamento de Escolas de Sande (AES) para a Doença por Coronavírus (COVID-19), 

nomeadamente os procedimentos e medidas a adotar perante a identificação de casos suspeitos 

e/ou confirmados. 

O Plano de Contingência do AES para a Doença por Coronavírus (COVID-19) foi desenvolvido com 

base nas orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e na melhor evidência científica disponível 

até ao momento. Os estudantes e colaboradores do AES serão informados sobre a doença por 

coronavírus (COVID-19) e sobre as formas de evitar a transmissão, através dos meios mais 

adequados: circulares informativas, por correio eletrónico, nos sítios oficial do AES, na internet (e 

redes sociais), através de afixação de cartazes nos espaços comuns, entre outros que nos pareçam 

convenientes. 

De igual modo, a informação sobre as recomendações e procedimentos estabelecidos no Plano de 

Contingência do AES para a Doença por Coronavírus (COVID-19) será amplamente divulgada, 

através dos meios mais adequados, por toda a comunidade do AES.  

O Agrupamento de Escolas de Sande está empenhado na proteção da saúde e na segurança dos 

seus estudantes e colaboradores. 

 

1.1 O que é o Coronavírus – Covid-19? 

O novo coronavírus, intitulado COVID-19, foi identificado pela primeira vez em dezembro de 2019, 

na China, na Cidade de Wuhan. Este novo agente nunca tinha sido previamente identificado em 

seres humanos, tendo causado um surto na cidade de Wuhan. A fonte da infeção é ainda 

desconhecida. 

Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser  humano. A infeção 

pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como  doença mais grave, como 

pneumonia. 
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Ainda está em investigação a via de transmissão, no entanto, com base na evidência científica atual, 

este vírus transmite-se principalmente através de: 

• Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa 

infetada tossa, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos 

de pessoas que estão próximas. 

• Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com 

SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos. 

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. 

Atualmente, ainda não há vacina contra o COVID-19. A melhor maneira de prevenir a infeção é 

evitar a exposição ao vírus. 

• Existem princípios gerais que qualquer pessoa pode seguir para prevenir a transmissão de 

vírus respiratórios: Lavar as mãos com frequência – com sabão e água, ou esfregar as mãos 

com gel alcoólico se não for possível lavar as mãos. Se as mãos estiverem visivelmente 

sujas, devem ser usados preferencialmente sabão e água. 

• Cobrir a boca e o nariz com um lenço de papel descartável sempre que for necessário 

assoar, tossir ou espirrar. O lenço de papel deverá ser descartado num caixote do lixo e, em 

seguida deverão ser lavadas as mãos. Na ausência de um lenço de papel descartável, 

poder-se-á tossir para a prega do cotovelo. Nunca se deve tossir nem espirrar para o ar ou 

para as mãos. 
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• 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. 

A definição de Caso Suspeito, seguidamente apresentada, é baseada na informação disponível, à 

data, no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis (ECDC): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Orientação n.º 006/2020, de 26/02/2020 da Direção Geral da Saúde 

 

1.2 Quais os principais sintomas? 

As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de infeção respiratória aguda como febre, 

tosse e dificuldade respiratória. 

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

renal e de outros órgãos e eventual morte. 

 

1.3 Qual o tempo de incubação e as formas de manifestação? 

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 1 e 14 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.  
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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). 

 

1.4 Ensino em tempos de COVID-19 

Os estabelecimentos de educação ou ensino são locais de convívio e partilha, onde importa 

estabelecer medidas de saúde pública, em alinhamento com as medidas implementadas a nível 

comunitário. 

Face à evolução epidemiológica e tendo como prioridade garantir o direito à educação das crianças 

e jovens, gradualmente, os países ajustaram as suas políticas e medidas, reabrindo os 

estabelecimentos de educação ou ensino. 

O encerramento dos estabelecimentos de educação ou ensino e o confinamento, ainda que sejam 

medidas necessárias para o controlo de uma epidemia, têm impacto nos determinantes sociais, 

mentais e ambientais da saúde, que se podem refletir em consequências a longo prazo no bem-

estar físico, psicológico e social dos alunos. Estas consequências tenderão também a aumentar as 

desigualdades sociais e de saúde já existentes. 

Neste contexto, importa definir estratégias que permitam o ensino presencial, dando prioridade à 

prevenção da doença e à minimização do risco de transmissão de SARS-CoV-2, com condições de 

segurança e higiene nos estabelecimentos de educação ou ensino na retoma do ano letivo 

2020/2021. Para tal, foi elaborada uma Orientação conjunta da Direção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares, da Direção-Geral da Educação e da Direção-Geral da Saúde (Orientações Ano letivo 

2020/2021, de 3 de julho de 2020), na qual consta um conjunto de medidas preventivas a adotar. 

A atuação célere e coordenada entre os diferentes agentes da comunidade educativa, será 

essencial para o controlo da transmissão em contexto escolar. Como tal devem ser garantidas e 

destacadas as seguintes estratégias: 

• Planeamento meticuloso: atualização ou elaboração de um Plano de Contingência no qual 

constem os procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19, o ponto focal 

do plano de contingência e os fluxos de comunicação com os diferentes agentes da 

comunidade educativa; 
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• Reorganização do espaço escolar: os estabelecimentos de educação ou ensino devem ser 

reorganizados de forma a cumprir a legislação em vigor e as Orientações, no que toca às 

medidas de distanciamento físico, higiene das mãos, etiqueta respiratória, utilização de 

máscara, ou outras constantes nas Orientações conjuntas para o ano letivo 2020/2021; 

• Promoção de comportamentos preventivos: divulgação a todo o pessoal docente, não 

docente e encarregados de educação de informação sobre a doença, bem como sobre as 

medidas preventivas e a importância da mobilização da comunidade escolar para a sua 

prática; 

• Gestão adequada de casos: identificação precoce dos casos, rastreio de contactos e 

aplicação das medidas de saúde pública; 

• Comunicação fluída: estabelecimento de canais de comunicação e de interlocutores de 

referência entre os diferentes agentes da comunidade educativa, com especial importância 

para a rápida e articulada comunicação com a Autoridade de Saúde Local (Delegado de 

Saúde) /Unidade de Saúde Pública, aquando da identificação de um caso suspeito e/ou 

confirmado de COVID-19. 

Antecipando os diferentes cenários que podem ocorrer no contexto escolar em tempos de COVID-

19, é essencial organizar uma resposta célere e adequada que permita controlar as cadeias de 

transmissão e evitar a ocorrência de um surto.  
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2- PLANO DE CONTINGÊNCIA 

2.1 Identificação dos efeitos que a infecção de trabalhador(es)  pode causar no serviço ou 

entidade 

Atendendo à Orientação n.º 006/2020, de 26/02/2020 da Direção Geral da Saúde e ao Referencial 

Escolas – Controlo da transmissão de Covid-19 em contexto escolar, este ponto, deverá explanar, 

de forma sucinta, a forma como o Agrupamento de Escolas de Sande ficará exposto, em caso de 

uma infecção de um aluno ou colaborador nosso, assim como os procedimentos que pretende 

implementar. Perante esta realidade, temos presentes dois grandes objectivos: 

- Objetivos estratégicos 

- Objetivos operacionais 

Relativamente aos objectivos estratégicos, há que ter em consideração os seguintes 

procedimentos: 

• Dar continuidade às atividades lectivas, assim como a prestação de serviços, a vários níveis; 

• Dar uma resposta ágil que minimize as condições de propagação da pandemia e mantenha 

os serviços essenciais em funcionamento; 

• Preparar o restabelecimento da atividade normal de forma tão rápida e segura quanto seja 

possível; 

• Fornecer respostas solicitadas e necessárias quer ao nível interno quer para o exterior da 

Escola. 

 

Por objectivos operacionais, consideramos as seguintes ações: 

• Manter os serviços em funcionamento; 

• Definir estruturas de decisão e coordenação; 

• Definir coordenação com as entidades/autoridades externas (DGS); 

• Assegurar serviços mínimos em situação de crise contingente; 

• Reduzir o risco de contaminação nos locais de trabalho; 

• Preparar respostas para evitar/diminuir a propagação da pandemia; 

• Preparar procedimentos que permitam proteger a saúde de todos os trabalhadores; 
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• Garantir fluxo de informação constante junto do público interno e externo; 

• Monitorizar e acompanhar o processo em permanência. 

 

2.2 Preparação para fazer face a um possível caso de infecção por Covid-19 

 

2.2.1 Equipa do Plano de Contingência 

 

§ Identificação 

Coordenador do Plano: 

- Henrique Martins 

 
Equipa Operativa EB 2,3 de Sande: 

- Filipe Machado 

- Isabel Vasconcelos 

- Laurentina Moreira 

- Elsa de Jesus 

- Margarida Moreira 

- José Manuel Soares 

- Anabela de Sousa 

- Susana Carneiro 

 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO COORDENADOR(A) DE 
ESTABELECIMENTO EQUIPA OPERATIVA 

EB1 da Feira Nova Paula Nunes Paula Nunes; Cláudia 

EB1 de Casal Sandra Moreira Helena Pinto; Rosa 

EB1 de Igreja Filomena Varanda Filomena Varanda; Luísa 
Pereira 
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EB1 de S. Sebastião n.º 1 Alexandra Capela Alexandra Capela; Adelina; 
Alice 

EB N.º1 de Paços Júlia Pereira  Júlia Pereira; Alice Barbosa; 
Dolores Couto; Sandrine Vieira 

EB1 de Paredes de Viadores Fernanda Coutinho Fernanda Coutinho; Madalena 
Cardoso; Lúcia Oliveira 

EB1 de Manhuncelos Branca Oliveira Branca Oliveira; Armandina 
Teixeira; Carla Ferreira 

JI Quinta de Casal Josefa Almeida Josefa Almeida; Lucinda 

JI de Casal Manuel Maio Manuel Maio; Luísa Madureira 

JI de Paredes de Viadores Ana Oliveira Ana Oliveira; Conceição 
Ribeiro 

JI de Cristóvão Rosa Santos Rosa Santos; Cidália Couto 

JI de S. Sebastião Liliana Veiga Liliana Veiga; Cidália Pinto 

JI de Campos de Cima Paula Dias Paula Dias; Céu Tomás 

 

 
Competências: 

Compete ao Coordenador do Plano e à Equipa Operativa deste Plano de Contingência: 

- Definir as estratégias de atuação; 

- Coordenar a atuação; 

- Divulgar o Plano de Contingência a todos os colaboradores; 

- Identificar os grupos de risco; 

- Identificar e registar tarefas prioritárias e colaboradores relevantes; 

- Manter atualizadas as listas de contactos (trabalhadores e colaboradores); 

- Prever substituições; 

- Identificar tarefas que possam ser temporariamente suspensas; 

- Avaliar situações e preparar respostas e medidas adequadas; 

- Manter, rever, atualizar, validar e programar alterações ao Plano; 

- Gerir o processo de comunicação interno e externo; 
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- Cumprir e fazer cumprir as disposições, normas e orientações do Plano. 

 

 
§ Cadeia de Comando e Controlo 

Organograma (cadeia de comando): 

 
 
 

 
 
 

 

  

SITUAÇÃO 

Henrique Martins 
Filipe Machado 

SAÚDE 24 
808 24 24 24 

+ 
AUTORIDADE 

DE SAÚDE 

Aciona-se 
Plano 

Centro de Saúde 
Marco de 
Canaveses 

255 539 670 

Equipa Operativa 

Informação 
Interna 

Plano de 
Comunicação 

Acompanhamento 
Monitorização 
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2.2.2 População – alvo 

O presente Plano destina-se a ser aplicado na Escola EB 2,3 e é para ser cumprido por toda a 

comunidade escolar, designadamente pelos alunos, professores e pessoal não docente. 

§ População susceptível 

- Funcionários/colaboradores ou alunos que sofram de doenças crónicas; 

- Funcionários/colaboradores mais velhos; 

- Funcionários/colaboradores que contactem directamente com os alunos; 

- Funcionários/colaboradores que contactem com o público. 

 

2.2.3 Sala de isolamento 

Fica estabelecida como sala de isolamento, na EB 2,3 de Sande, a sala de apoio aos funcionários, 

situada em frente ao gabinete do GAAF, situada no piso 0, na parte poente do edifício da EB 2,3 de 

Sande. Esta, está equipada com todo o material necessário para a execução deste Plano de 

Contingência. 

 

 

 

 

 

 

 

Localização da Sala de Isolamento, no Rés-do-Chão do Edifício da EB 2,3 de Sande, na ala poente 
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ESTABELECIMENTO DE ENSINO LOCALIZAÇÃO DA SALA DE ISOLAMENTO 

EB1 da Feira Nova Casa de Banho 

EB1 de Casal Sala no piso 1 

EB1 de Igreja Sala de apoio 

EB1 de S. Sebastião n.º 1 Sala de professores 

EB N.º1 de Paços Sala de professores 

EB1 de Paredes de Viadores Sala de aula de apoio 

EB1 de Manhuncelos Gabinete de Professores 

JI Quinta de Casal Sala de professores 

JI de Casal Sala de professores 

JI de Paredes de Viadores Sala de professores 

JI de Cristóvão Escritório 

JI de S. Sebastião Sala de Professores 

JI de Campos de Cima Casa de banho dos adultos  

 

2.2.4 Ativação/Desativação e Fases do Plano de Contingência 

§ Ativação: 

O Plano é ativado por ordem do Coordenador do Plano, ou pelo Professor Filipe Machado, e é 

accionado pela Equipa Operativa, de acordo com o grau e as necessidades de contingência, 

designadamente: 

- No decurso de alerta pandémico definido pela DGS; 

- Registo de um caso de contaminação de algum elemento da Escola; 

- Verificando-se transmissão secundária generalizada e sem controlo a nível local ou 
nacional. 
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§ Fases: 

Fase de monitorização (procedimentos) 

- Articulação com DGS para acompanhamento do evoluir da situação (nacional); 

- Divulgação do Plano a todos os alunos, professores, funcionários e colaboradores; 

- Identificação dos grupos de risco; 

- Registo de deslocações ao estrangeiro de alunos e/ou colaboradores, a título pessoal (férias); 

- Divulgar aspectos importantes do Plano aos fornecedores e coordenar eventual resposta 
contingente; 

- Identificar lista de tarefas prioritárias e colaboradores; 

- Identificar tarefas que podem ser adiadas ou temporariamente suspensas; 

- Manter actualizada lista de contactos (professores, funcionários e encarregados de educação); 

- Definir plano de aquisição e distribuição de equipamento para protecção individual; 

- Monitorização e acompanhamento da aplicação das regras e normas adoptadas para minimizar o 
contágio. 

 

Fase de Alerta (procedimentos) 

Regista-se o primeiro caso de Coronavírus – Covid-19 na Escola: 

- Equipa Operativa acciona Plano de Contingência mediante ordem do Coordenador ou do 
Professor Filipe Machado; 

- Registo de casos e articulação permanente com a Autoridade de Saúde Pública; 

- Ativação de medidas contingentes necessárias e adequadas (trabalho por turnos, redução do 
tempo de partilha presencial dos espaços de trabalho); 

- Reforço de operações de limpeza e higienização dos espaços de trabalho; 

- Divulgação de informação (comunicação interna e externa); 

- Acompanhamento do estado clínico dos colaboradores/alunos afectados; 
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- Acompanhamento do estado de saúde dos colaboradores/alunos que estiveram em contacto mas 
que não apresentam sintomas; 

- Deslocações de serviço canceladas ou restritas ao mínimo indispensável; 

- Reduzir ou restringir visitas (o estritamente necessário); 

- Acolhimento de encarregados de educação, fornecedores e outros em espaço designado para o 
efeito;  

- Possibilidade de suspender as actividades lectivas da(s) turma(s) na escola, promovendo-se a sua 
realização através de meios e formas alternativas; 

- Recomendar aos trabalhadores comportamentos preventivos: evitar multidões, locais fechados 
com muita gente, adoptar procedimentos de higiene. 

 

Fase de recuperação (procedimentos) 

Fim do aparecimento/registo de novos casos, recuperação e regresso dos colaboradores ausentes 

por doença, retoma-se a normalidade funcional da escola. Resumidamente: 

- Regresso aos locais de trabalho/aulas em articulação com orientação médica; 

- Reavaliação dos procedimentos; 

- Balanço; 

- Comunicação Interna e Externa; 

- Continuação da monitorização e do acompanhamento permanente. 

 

§ Desativação 

O Plano é desativado por ordem do Coordenador do Plano, apenas com as indicações superiores, 

por parte da DGS e/ou outra entidade competente. 

 

 2.2.5 Atividades Essenciais e Prioritárias / Medidas de Contingência 
 

§ Identificação de Atividades Essenciais e Prioritárias 



 
Agrupamento de Escolas de Sande 

Plano de Contingência | CORONAVIRUS – COVID-19 
 
 

16 
 
 

 

Setor N.º normal de 
colaboradores 

N.º mínimo de 
colaboradores Medidas de Contingência 

Direção 5 2 Funções asseguradas por dois dos elementos 

Serviços 
Administrativos 5 2 Funções asseguradas por dois dos elementos com 

apoio da Direcção 

Assistentes 
Operacionais 18 8 

Os serviços de limpeza serão prioritários. Em caso 
de necessidade serão suspensos sucessivamente 
os seguintes serviços: bar dos professores, 
reprografia, biblioteca e bar dos alunos 

Professores e 
Técnicos 

Especializados 
49 50% por turma 

As actividades lectivas na escola serão mantidas 
enquanto for possível ou até indicação em 
contrário do Delegado de Saúde. Serão activados 
os mecanismos de substituição nos termos do 
Plano Anual de Ocupação dos Tempos Escolares 

Transportes 
Escolares n.a. n.a. Responsabilidade exclusiva dos fornecedores de 

transportes 

Cantina n.a. n.a. Responsabilidade exclusiva do concessionário 

ESCOLA - - 

O encerramento da Escola é uma medida que 
apenas será adoptada por determinação do 
Delegado de Saúde, efectuando-se as operações 
de higienização que forem determinadas pelo 
mesmo, sendo mantidos os serviços mínimos para 
informação/divulgação, expediente e outras 
tarefas que se julguem essenciais 

 
§ Medidas de Manutenção das Atividades Escolares em Situação de Crise 

 
Sem prejuízo das anteriores considerações e medidas mitigadoras de uma eventual pandemia do 

Coronavírus, com incidência na população escolar da EB 2,3, serão adotadas medidas tendo em 

vista minimizar os seus efeitos, ao nível dos vários serviços e setores. 

 

Perante um cenário de elevado absentismo dos alunos, professores ou outros funcionários, torna-

se necessário minimizar o seu impacto nas atividades da Escola. 

 

Assim, nos casos de absentismo moderado a forte, poderão ter-se em consideração outras 

alternativas que passam pelo recurso a meios alternativos (email e/ou videoconferência) para 

assegurar o serviço docente a partir da sua residência, desde que haja condições para o efeito, ou, 

caso tal se não verifique, proceder à substituição temporária do docente. 
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No caso dos alunos, e sempre que se verifique o risco de contágio ou a manifestação dos sintomas 

da doença, deverão os mesmos ser conduzidos a uma sala de isolamento, ser contactada a linha 

Saúde 24 (808 24 24 24) e serem seguidas as instruções e encaminhamento fornecidas pelos 

profissionais de saúde. Entretanto, deverão ser contactados os pais e/ou encarregados de 

educação.  

 

Em suma, quer se verifique absentismo por parte do corpo docente, quer pelos alunos, ou, 

inclusive, num contexto de encerramento da Escola por parte do Delegado de Saúde, será possível 

assegurar o funcionamento de atividades lectivas/cumprimento das tarefas escolares através dos 

meios em uso na escola, nomeadamente: 

 

- Página da Escola – www.aesande.org 

- Email – info@aesande.org 

- Redes sociais (Facebook e Instagram) 

- Outros a disponibilizar, em função das necessidades 

 

Relativamente aos funcionários administrativos ou membros da Direção, poderão ser utilizados 

meios idênticos para suprir eventuais situações de absentismo forçado, em resultado da situação 

em análise. 

 

Para o serviço de Bar da Escola deverá ser criada uma reserva de segurança de água engarrafada e 

de outros produtos não perecíveis capaz de abastecer o mesmo durante uma semana, tendo em 

vista minimizar o impacto de eventuais falhas de fornecimento. 

 

No tocante aos produtos de higiene e limpeza, deverá ser constituído um stock adequado às 

necessidades, reforçando os produtos de desinfeção de chão, móveis e equipamentos, higienização 

das mãos, toalhetes de higiene para as mãos e ainda de desinfectantes de base alcoólica para as 

mãos. 

 

Os Serviços Administrativos manterão atualizado o ficheiro dos alunos, contendo, entre outros, 

informação do aluno sobre o SNS e ainda os contactos dos pais e encarregados de educação, a fim 

de os contactar se necessário. 
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Do desenvolvimento da aplicação do presente Plano será dado conhecimento a toda a comunidade 
educativa, nomeadamente através da página da Escola na internet ou das redes sociais. 
 
 
 

§ Entidades Parceiras 
 

- SNS 24 (Linha Saúde 24)    808 24 24 24 

- Centro de Saúde do Marco de Canaveses  255 539 670 

- Bombeiros Voluntários do Marco de Canaveses  255 534 225  

- Bombeiros Voluntários de Vila Boa do Bispo  255 589 300 

- Cruz Vermelha da Feira Nova    255 589 490 

- Câmara Municipal do Marco de Canaveses  255 538 800 

 

 
2.2.6 Medidas de prevenção e controlo do Coronavírus – Covid-19 

 
Considerando a importância das escolas na prevenção de uma pandemia do Coronavírus – Covid-

19, devido à possibilidade de contágio e rápida propagação da doença entre os seus alunos e 

profissionais, estas deverão estar preparadas para a adopção de medidas adequadas de prevenção 

e contenção desta doença, em estreita articulação com os pais ou encarregados de educação e a 

Unidade de Saúde Pública do respetivo Agrupamento de Centros de Saúde. Destas, salientam-se as 

que visam capacitar a comunidade educativa para a adoção de comportamentos preventivos 

adequados e as que visam intervir no ambiente escolar, no sentido de facilitar esses mesmos 

comportamentos. 

 

§ Informação e capacitação 

Tendo em vista difundir a informação necessária e adequada para prevenir a infeção pelo 

Coronavírus – Covid-19 – higiene pessoal e do ambiente escolar – serão utilizados vários meios, nas 

instalações da escola, nomeadamente: 

 

- Realização de reuniões de esclarecimento e formação de profissionais, de pais e de 

alunos, sempre que se venha a julgar oportuno; 

- Distribuição e afixação de informação oficial acerca de procedimentos individuais e 

coletivos que visam minimizar o contágio, com instruções e procedimentos específicos, 

nomeadamente; 
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- Divulgação na página da internet da Escola e nas redes sociais de toda a informação 

necessária e adequada. 

 

§ Medidas de higiene do ambiente Escolar 

 

Apesar do atual bom estado de conservação das instalações sanitárias da Escola, deverão ser 

verificadas, com regularidade, as condições de operacionalidade dos dispositivos de dispensa de 

toalhetes de papel e de sabonete líquido. 

 

De igual modo, ao longo do ano letivo, dever-se-á ter em conta: 

 

- Reforço da distribuição de detergente desinfetante para as mãos e de toalhetes de papel 

nas instalações sanitárias da Escola; 

- Reforço do stock de produtos de desinfeção de chão, móveis e equipamentos e 

higienização das mãos; 

- Aquisição de máscaras de proteção e luvas. 

- Limpeza dos postos de trabalho pelo próprio utilizador (computador, periféricos, telefone, 

tampo de mesa). 

- As salas de aula deverão ser limpas pelo menos uma vez por dia, havendo o cuidado de 

limpar com detergente adequado os tampos das mesas, equipamentos informáticos, 

quadros e outros. 

- As salas de aula deverão ser arejadas duas vezes ao dia, durante o período de almoço e no 

fim do dia. 

- Os espaços e equipamentos de utilização coletiva, assim como as superfícies de trabalho, 

as maçanetas das portas, as portas, corrimões, botões de equipamentos de utilização 

comum, entre outros, devem ser lavados com soluções detergentes adequadas pelo menos 

cinco vezes ao dia. 

 

 

§ Medidas de isolamento e distanciamento social 

 

Tendo em vista a defesa da saúde da comunidade educativa da Escola e a eficaz prevenção da 

pandemia do Coronavírus – Covid-19, deverão ser tidas em conta as seguintes regras e 

procedimentos de isolamento e distanciamento social: 
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- É vedado o acesso às instalações da Escola a todos os alunos, professores e pessoal não 

docente, assim como outros visitantes, que manifestem febre ou outros sintomas 

suspeitos, a fim de evitar o contágio de outras pessoas. Em caso de dúvida, deverá ser 

contactada a Linha Saúde 24 – 808 24 24 24 ou o Delegado de Saúde do Marco de 

Canaveses – 935108241. 

- Restringir ao máximo os contactos físicos (cumprimentos). 

- Garantir uma distância de mais de 1m nos postos de atendimento ao público. 

- Restringir visitas e acolhimento de pessoas estranhas nas instalações, carecendo, para o 

efeito, de autorização prévia dos membros da Direcção. 

- Suspender, sempre que necessário, atividades não prioritárias. 

- Comunicar à Equipa Operativa deslocações ao estrangeiro a título pessoal. 

- Efectuar o atendimento a encarregados de educação e outros na respectiva sala. 

- Manter-se informado sobre as medidas preventivas e situação no momento, assim como 

contactável. 

- Aceitar as orientações que são transmitidas superiormente. 

- Obter informação adicional no sítio internet da DGS em www.dgs.pt. 
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3- PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO 

Considera-se caso suspeito, alguém que evidencie sinais e sintomas de Covid-19 e que tenha 

alguma ligação epidemiológica (contacto com alguma pessoa que tenha estado numa área de 

transmissão ativa).  

Se a pessoa não evidenciar sinais nem sintomas e apenas tiver alguma ligação epidemiológica 

(contacto com alguma pessoa que tenha estado numa área de transmissão ativa), o mesmo deverá 

ser encaminhado para casa, para um isolamento social, de prevenção. A pessoa em questão deverá 

ligar à saúde 24, através do 808 24 24 24 e aguardar por novas indicações, até que o caso fique 

devidamente esclarecido (caso suspeito validado ou caso suspeito não validado). 

No caso do colaborador, ou aluno, evidenciar sinais e sintomas de Covid-19 e, cumulativamente, 

ligação epidemiológica, ou que identifique algum membro da escola com critérios compatíveis com 

a definição de caso suspeito, deverá tomar os seguintes procedimentos: 

• Informar a chefia direta (preferencialmente por via telefónica) e dirige-se para a área de 

“isolamento”, definida no Plano de Contingência. 

• A chefia direta deve contactar, de imediato, o Coordenador do Plano, ou o Professor Filipe 

Machado, pelas vias estabelecidas no Plano de Contingência. Nas situações necessárias (ex. 

dificuldade de locomoção do indivíduo) deverá ser assegurada a assistência adequada ao 

indivíduo suspeito até à área de “isolamento”. Sempre que possível deve-se assegurar uma 

distância superior a 1 metro do doente.  

• Caso se trate de um menor de idade, é contactado de imediato o Encarregado de Educação, 

de modo a informá-lo sobre o estado de saúde do menor. O Encarregado de Educação deve 

dirigir-se à escola, preferencialmente em veículo próprio. Chegado à área de isolamento, o 

Encarregado de Educação contacta o SNS 24 e segue as indicações que lhe forem dadas. Em 

alternativa, caso exista autorização do Encarregado de Educação, o contacto com o SNS 24 

poderá ser feito pela escola. Na eventualidade de não ser possível contactar o Encarregado 

de Educação, ou o mesmo não autorizar a chamada para o SNS 24, deverá ser contactada a 

Autoridade de Saúde Local. 

•  Se o suspeito for adulto, será o próprio a contactar diretamente o SNS 24. 
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• O(s) trabalhador(es) que acompanha(m)/presta(m) assistência ao indivíduo suspeito com 

sintomas, deve(m) cumprir das precauções básicas de controlo de infeção (PBCI) quanto à 

higiene das mãos, após contacto com o indivíduo suspeito de estar doente.  

• Este indivíduo deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir. A 

máscara deverá ser colocada pelo próprio indivíduo. Deve ser verificado se a máscara se 

encontra bem ajustada (ou seja: ajustamento da máscara à face, de modo a permitir a 

oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais da face. Em homens com barba, poderá ser 

feita uma adaptação a esta medida - máscara cirúrgica complementada com um lenço de 

papel). Sempre que a máscara estiver húmida, o trabalhador deve substituí-la por outra.  

• O profissional de saúde do SNS 24 questiona o indivíduo doente quanto a sinais e sintomas 

e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. 

 

Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na sequência da triagem telefónica: 

• Se o caso não for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou 

outras linhas), a pessoa segue o procedimento normal da escola, de acordo com o quadro 
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clínico apresentado. Terminam os procedimentos constantes no Plano de Contingência 

para COVID-19 e não se aplica o restante “Fluxograma de atuação perante um caso 

suspeito de COVID-19”. 

 

• Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou outras 

linhas) será encaminhado de uma das seguintes formas: 

o  Autocuidado: isolamento em casa; 

o Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados de Saúde Primários; 

o  Avaliação Clínica em Serviço de Urgência. 

 

Fluxo de atuação perante caso suspeito de COVID-19 em menor de idade: 
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Fluxo de atuação perante caso suspeito de COVID-19 em adultos: 
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4- PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO SUSPEITO VALIDADO 

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 o empregador dos resultados dos testes laboratoriais e:  

− Se o Caso for infirmado, este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os procedimentos 

habituais na escola, incluindo de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas as medidas 

do Plano de Contingência;  

− Se o Caso for confirmado, a área de “isolamento” deve ficar interditada até à validação da 

descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só poderá 

ser levantada pela Autoridade de Saúde.  

 

Na situação de Caso confirmado:  

− Deverão ser tomados os seguintes procedimentos:  

§ Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”;  

§ 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 posto de 

trabalho do 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.  

− A Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o médico do trabalho, comunica à DGS 

informações sobre as medidas implementadas na escola, e sobre o estado de saúde dos contatos 

próximos do doente.  
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5- PROCEDIMENTO PERANTE UM CASO CONFIRMADO DE COVID-19 FORA DO 

ESTABELECIMENTO 

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação ou ensino, 

devem ser seguidos os seguintes passos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Perante a comunicação ao estabelecimento de educação ou ensino, de um caso confirmado de 

COVID-19 de uma pessoa que tenha frequentado o estabelecimento, devem ser imediatamente 

ativados todos os procedimentos constantes no Plano de Contingência e ser contactado o ponto 

focal designado previamente pela Direção do estabelecimento de educação ou ensino. 

 

- A Direção do estabelecimento de educação ou ensino ou o ponto focal contacta de imediato a 

Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, a informar da situação. 

 

- A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local, assegura a 

investigação epidemiológica (in loco, se necessário): 

 

• Inquérito epidemiológico; 

• Rastreio de contactos; 

• Avaliação ambiental. 
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- De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local informa os contactos 

de alto e de baixo risco e o estabelecimento de educação ou ensino, sobre quais as medidas 

individuais e coletivas a implementar, nomeadamente: 

 

- Isolamento de contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo o 

estabelecimento de educação ou ensino; 

 

- Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços utilizados pelo caso suspeito, bem 

como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS); 

 

- Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois sacos de plástico, 

resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e colocação dos 

mesmos em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em 

ecopontos). 
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6- PROCEDIMENTO DE VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS 

Considera-se “contacto próximo” um colaborador, ou aluno, 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 (ver fluxograma da página 24).  

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

− “Alto risco de exposição”, é definido como:  

§ Colaborador ou aluno do mesmo posto de trabalho (gabinete, sala, secção, zona 

até 2 metros) do Caso;  

§ Colaborador ou aluno que esteve face-a-face com o Caso Confirmado ou que 

esteve com este em espaço fechado;  

§ Colaborador ou aluno que partilhou com o Caso Confirmado loiça (pratos, copos, 

talheres), toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar 

contaminados com expetoração, sangue, gotículas respiratórias.  

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

• Colaborador ou aluno 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 face-a-face superior a 15 

minutos, tosse ou espirro).  

• Colaborador(es) ou aluno(s) 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).  

Perante um Caso Confirmado por COVID-19, além do referido anteriormente, deverão ser ativados 

os procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos, relativamente ao inicio de 

sintomatologia. Para efeitos de gestão dos contactos a Autoridade de Saúde Local, em estreita 

articulação com o empregador e o médico do trabalho, deve:  

− Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais);  

− Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos (telefonar diariamente, informar, 

aconselhar e referenciar, se necessário).  
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O período de incubação estimado da COVID-19 é de 2 a 14 dias. Como medida de precaução, a 

vigilância ativa dos contatos próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição a 

caso confirmado.  

A vigilância de contactos próximos deve ser a seguidamente apresentada: 

Vigilância de contactos próximos 

“alto risco de exposição” “baixo risco de exposição” 

− Monitorização ativa pela Autoridade de 
Saúde Local durante 14 dias desde a última 
exposição;  
− Auto monitorização diária dos sintomas da 
COVID-19, incluindo febre, tosse ou dificuldade 
em respirar;  
− Restringir o contacto social ao indispensável;  
− Evitar viajar;  
− Estar contactável para monitorização ativa 
durante os 14 dias desde a data da última 
exposição.  

− Auto monitorização diária dos sintomas da 
COVID-19, incluindo febre, tosse ou dificuldade 
em respirar;  
− Acompanhamento da situação pelo médico 
do trabalho.  
 

 

De referir que:  

− A auto-monitorização diária, feita pelo próprio trabalhador, visa a avaliação da febre (medir a 

temperatura corporal duas vezes por dia e registar o valor e a hora de medição) e a verificação de 

tosse ou dificuldade em respirar;  

− Se se verificarem sintomas da COVID-19 e o trabalhador estiver na empresa, devem iniciar-se os 

“Procedimentos num Caso Suspeito”;  

− Se nenhum sintoma surgir nos 14 dias decorrentes da última exposição, a situação fica encerrada 

para COVID-19.  
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Fluxograma de monitorização de contactos próximos (trabalhadores assintomáticos) de um Caso 

confirmado de COVID-19: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Orientação n.º 006/2020, de 26/02/2020 da Direção Geral da Saúde 
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6. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PLANO 
 
 

- Garantir a difusão eficaz e eficiente da informação pelo público interno e externo recorrendo aos 

meios e recursos disponíveis. 

- A informação a difundir é oficial e terá como únicas fontes a Direção, o Grupo Operativo e dados 

autorizados fornecidos pela Direção Geral de Saúde (Ministério da Saúde). 

- Difusão pela comunidade escolar de informação técnica e de aconselhamento produzida pela DGS 

(medidas de prevenção e autoproteção). 

 
 
 

7. PERGUNTAS E RESPOSTAS 
 
 

Este capítulo está estruturado sob a forma de perguntas e respostas, procurando elucidar sobre as 

principais dúvidas que têm surgido relativamente ao funcionamento dos estabelecimentos de 

educação ou ensino, em período de COVID-19. 

 
 

7.1. AS CRIANÇAS APRESENTAM MENOR RISCO DE CONTRAIR 
COVID-19 DO QUE OS ADULTOS? 

 
 

Segundo a OMS, os casos em idade pediátrica representam apenas cerca de 1 a 3% das infeções por 

SARS-CoV-2 notificadas a nível mundial. Contudo, estes parecem ser tão suscetíveis à infeção 

quanto os adultos, apesar de apresentarem formas ligeiras ou assintomáticas (sem sintomas) da 

doença. 

Estão a ser desenvolvidos mais estudos para avaliar o risco de infeção em crianças e jovens. 

 
 

7.2. QUAL É O PAPEL DAS CRIANÇAS NA TRANSMISSÃO? 
 

 

O contributo das crianças na transmissão de SARS-CoV-2 não é ainda bem conhecido, pelo que são 

necessários mais estudos. 
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Embora os menores possam ser menos afetados, importa considerar o elevado número de 

contactos que estes podem ter no contexto escolar e na comunidade. 

Até hoje, foram relatados poucos surtos envolvendo crianças ou estabelecimentos de educação ou 

ensino. Contudo, o baixo número de casos entre pessoal docente e não docente sugere que a 

disseminação de COVID-19 em contexto escolar é limitada. 

Para o aumento do conhecimento sobre as crianças e a COVID-19, continuam a ser desenvolvidos 

estudos sobre o papel dos menores na transmissão de SARS-CoV-2, dentro e fora do contexto 

escolar. 

 

7.3. AS CRIANÇAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE 
SUBJACENTES (ASMA, DIABETES, OBESIDADE) DEVEM 
VOLTAR À ESCOLA? 

 
 

Sabe-se que as pessoas com doenças crónicas ou imunossuprimidas podem ter manifestações de 

COVID-19 mais graves. 

As evidências atuais sugerem que o risco de doença grave em menores é, no geral, inferior ao risco 

em adultos. Contudo, podem ser consideradas precauções adicionais para minimizar o risco de 

infeção nestes grupos. 

Para tal é essencial que a pessoa seja avaliada pelo médico assistente, que deverá considerar o seu 

estado de saúde e determinar quais os cuidados que deve ter. 

 

 
7.4. QUAL É O PERÍODO DE INCUBAÇÃO DE SARS-COV-2 NAS CRIANÇAS? 

 
 
 

O período de incubação é igual em crianças e adultos. 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. 
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7.5. QUEM DEVE UTILIZAR MÁSCARA NAS ESCOLAS? 

 

 

Em todos espaços dos estabelecimentos de educação ou ensino, em todos os momentos e em 

cumprimento da legislação em vigor, devem utilizar máscara: 

• Pessoal docente; 

• Pessoal não docente; 

• Alunos a partir do 2.º ciclo do ensino básico; 

• Encarregados de educação; 

• Fornecedores e outros elementos externos. 

 

As exceções previstas ao uso de máscara são: 

• Para alimentação, devido à sua impraticabilidade; 

• Durante a prática de atividade física em que ocorre esforço físico; 

• Atestado Médico de Incapacidade Multiusos ou declaração médica que ateste condição 

clínica incapacitante para a sua utilização. 

 
 

7.6. QUANDO DEVE ALGUÉM REALIZAR TESTE MOLECULAR 
NAS ESCOLAS? 

 
 

O teste molecular para a deteção de SARS-CoV-2, é prescrito pela Autoridade de Saúde a todos os 

casos suspeitos e aos contactos de alto risco, e deve ser realizado no cumprimento do descrito na 

Orientação 015/2020 da DGS. 

Deve ser prescrito após a deteção e identificação de um caso suspeito e realizado o mais 

rapidamente possível. 
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Aos contactos classificados como tendo exposição de alto risco é prescrito o teste laboratorial pela 

Autoridade de Saúde, após o resultado positivo do caso inicialmente identificado. 

 
 

7.7. É OBRIGATÓRIA A MEDIÇÃO DE TEMPERATURA À 
ENTRADA DO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU 
ENSINO? 

A medição de temperatura não é obrigatória nem é uma medida recomendada. Qualquer pessoa, 

aluno ou pessoal docente ou não docente, que frequente o estabelecimento de educação ou 

ensino deve vigiar o seu estado de saúde e não se deve dirigir para lá, se verificar o aparecimento 

de sintomatologia, entre a qual se encontra a febre. Além disso, em 19 de maio de 2020, a 

Comissão Nacional de Proteção de Dados pronunciou-se relativamente à recolha de dados de 

saúde nas escolas, referindo que esta só pode ocorrer se houver manifestação explícita de vontade 

por parte do aluno, ou do encarregado de educação, e não houver consequências para a sua não 

aceitação. 

 
 
 

7.8. A ÁREA DE ISOLAMENTO PODE SER PARTILHADA POR 
MAIS DO QUE UM CASO SUSPEITO? 

 
 

A área de isolamento não deve ser utilizada por mais do que um caso suspeito em simultâneo, a 

não ser que sejam coabitantes. Na eventualidade de serem identificados vários casos suspeitos em 

simultâneo, deve recorrer-se a outras salas que não estejam a ser utilizadas para isolamento dos 

restantes casos suspeitos, cumprindo os mesmos procedimentos dos aplicados à área de 

isolamento. 

 
7.9. QUAIS SÃO OS CUIDADOS A TER DURANTE O 

TRANSPORTE DE E PARA AS ESCOLAS? 

 

As seguintes medidas devem ser praticadas sempre que se utilizem transportes coletivos de 

passageiros, públicos ou privados, de acordo com a Orientação 027/2020 da DGS: 

• Etiqueta respiratória; 

• Higiene das mãos – desinfetar ou lavar as mãos depois de tocar em superfícies ou objetos; 
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• Cumprimento do intervalo e da distância de segurança entre passageiros (ex. um por 

banco); 

• Utilização de máscara no transporte (ex: autocarros escolares, metro, entre outros). 

 
 

7.10. QUAIS SÃO AS MEDIDAS A IMPLEMENTAR PELOS 
TRANSPORTES ESCOLARES? 

 
 

As medidas a aplicar no transporte de crianças estão presentes na Orientação 025/2020 da DGS, 

sendo complementadas com as recomendações da Orientação 027/2020 da DGS, no que concerne 

ao transporte coletivo de passageiros. De destacar: 

• Cumprimento do intervalo e da distância de segurança entre passageiros (ex. um por 

banco); 

• Sinalizar os lugares onde as pessoas se devem sentar, quando o meio de transporte o 

permita, por forma a garantir o distanciamento recomendado entre passageiros; 

• Lotação máxima de 2/3 da sua capacidade (Art. 13.º-A do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 

de março, na sua redação atual); 

• Disponibilização de solução antissética à base de álcool à entrada e saída da viatura; 

• Descontaminação da viatura após cada viagem, segundo a Orientação 014/2020 da DGS. 

 
 

7.11. O QUE FAZ A ESCOLA QUANDO UM ALUNO TEM FEBRE? 
 

 

A febre é um sinal que faz parte da definição de caso suspeito de COVID-19. Como tal, ao 

identificar-se um aluno com temperatural corporal ≥ 38ºC deve seguir-se os procedimentos 

descritos no capítulo “Gestão de Caso“, nomeadamente o contacto com o Encarregado de 

Educação, o SNS 24 (808 24 24 24) ou as linhas telefónicas criadas especificamente para este efeito 

e a Autoridade de Saúde Local. Importa considerar que a febre é um sinal inespecífico, que faz 

parte do quadro clínico de outras doenças. Durante o período de inverno, é comum crianças e 

jovens apresentarem quadros respiratórios decorrentes de outras doenças. 
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7.12. O MEU EDUCANDO TEVE UM TESTE LABORATORIAL PARA SARS-COV-  

2 POSITIVO, O QUE FAÇO? 
 

 

Um aluno com teste laboratorial (rRT-PCR) positivo para COVID-19, deve permanecer em 

isolamento, seguindo as indicações da Autoridade de Saúde, até cumprir com os critérios de cura. 

Esta pessoa é acompanhada clinicamente por um médico de família, utilizado a plataforma Trace 

COVID-19. 

Deve permanecer em casa e estar contactável para o acompanhamento clínico e para a realização 

da investigação epidemiológica pela Autoridade de Saúde (de acordo com o aplicável da Orientação 

010/2020 da DGS). 

Este só poderá retomar as atividades letivas após cumprir os critérios de cura e ter indicação da 

Autoridade de Saúde. 

 
 
 
 

8. AVALIAÇÃO DO PLANO 
 

 

O presente Plano deve ser considerado como estando em permanente avaliação e atualização, 

sendo que competirá ao Coordenador e à Equipa Operativa proceder em todo o momento à sua 

reavaliação. 

O plano segue a legislação vigente e será alterado sempre que se justifique. Em caso de dúvida, 

contactar o Coordenador do Plano e/ou consultar o Referencial Escolas – Controlo da transmissão 

de COVID-19 em contexto escolar, disponível em todos os estabelecimentos escolares. 

  

Sande, 10 de setembro de 2020 
 

Manuela Ferreira 
Diretora do Agrupamento de Escolas de Sande 
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