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1.ENQUADRAMENTO 
 

1.1.O QUE É O CORONAVÍRUS – COVID-19 
 

A COVID-19 é causada pela infeção do Coronavírus (SARS-CoV-2) e manifesta-se 

predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, tosse e dificuldade respiratória, 

bem como febre, podendo também originar outros sintomas, entre os quais, dor de garganta, dores 

musculares generalizadas, perda transitória do paladar ou do olfato, diarreia, vómitos, dor no peito 

e dor de cabeça, entre outros. A pessoa infetada pode não apresentar sinais ou sintomas, 

designando-se assintomática. 

Não havendo interrupção da transmissão do vírus SARS-COV-2, ou tratamento específico para a 

COVID-19 e face às novas variantes de SARS-CoV-2, é imperativo otimizar a aplicação das 

medidas de prevenção da transmissão, com cumprimento escrupuloso das medidas de 

distanciamento físico entre pessoas, de ventilação dos espaços, do uso adequado de máscara 

certificada e de limpeza e desinfeção de mãos e superfícies. 

Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de: 

 

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

infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou entrarem em contacto com a boca, nariz 

ou olhos das pessoas que estão próximas. 

 

b. Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com SARS-

CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz, olhos ou através de inalação de aerossóis contendo o 

vírus. 

 

1.2. MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
Para minimizar o risco de infeção por SARS-CoV-2, é fundamental adotar medidas de prevenção 

e controlo da transmissão do vírus. 

Para o ano letivo 2021/2022, recomenda-se a combinação das seguintes medidas específicas que 

devem ser adotadas por toda a comunidade escolar: 

a. Dever de permanência em casa perante quaisquer sinais e/ou sintomas de doença, de acordo 

com a Norma n.o 020/2020 da DGS, como: 

1. Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual; 

2. Febre (temperatura corporal ≥ 38,0oC) sem outra causa atribuível; 

3. Dispneia / dificuldade respiratória sem outra causa atribuível; 

4. Perda de olfato (anosmia), perda de paladar (ageusia) ou distorção persistente do paladar 

(disgeusia), de início súbito. 

b. Utilizar máscara facial, de acordo com a Orientação no 011/2021 da DGS e nos termos da 

legislação em vigor: 

1. Qualquer pessoa com idade superior a 10 anos, e, no caso dos alunos, a partir do 2.o ciclo do 

ensino básico, independentemente da idade, deve obrigatoriamente utilizar máscara comunitária 
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certificada ou máscara cirúrgica para o acesso ou permanência no interior dos estabelecimentos de 

educação e/ou ensino; 

2. Esta obrigatoriedade não se aplica nos espaços de recreio ao ar livre, sem prejuízo de ser 

recomendado o uso de máscara sempre que se verifiquem aglomerados de pessoas; 

3. Para as crianças que frequentam o 1.o ciclo do ensino básico, independentemente da idade, a 

utilização de máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica é recomendada para o acesso 

ou permanência no interior dos estabelecimentos de educação e/ou ensino, como medida adicional 

de proteção uma vez que estas crianças não se encontram vacinadas. Nos espaços de recreio ao ar 

livre, pode ser utilizada máscara sempre que se verifiquem aglomerados de pessoas; 

4. A utilização de máscara deve ser sempre adaptada à situação clínica, nomeadamente nas 

situações de perturbação do desenvolvimento ou do comportamento, insuficiência respiratória ou 

outras patologias, mediante avaliação caso-a-caso pelo médico assistente. 

c. Manter o distanciamento físico recomendado entre pessoas, nomeadamente, implementando: 

1. O respeito pelas regras gerais de segurança e de distanciamento físico entre o pessoal docente e 

não docente e os alunos; 

2. Nas salas de aula, sempre que possível, um distanciamento físico entre os alunos e 

alunos/docentes de, pelo menos, 1 metro, com a maximização do espaço entre pessoas, sem 

comprometer o normal funcionamento das atividades letivas; 

3. A separação de mesas; 

4. A definição de circuitos no recinto escolar; 

5. A segmentação dos espaços comuns para funcionamento em coortes (ex: recreio); 

6. A alternância de horários de entrada, saída e mobilizações dos “grupos bolha”; 

d. Lavar (utilizando água e sabão) ou desinfetar as mãos (utilizando produto biocida desinfetante 

do tipo 1, comprovadamente notificado à DGS); 

e. Cumprir com a etiqueta respiratória; 

f. Limpar e desinfetar adequadamente as superfícies e espaços (utilizando produtos biocidas 

desinfetantes do tipo 2 ou do tipo 4, conforme a superfície a desinfetar); 

g. Assegurar uma boa ventilação dos espaços, preferencialmente com ventilação natural, através 

da abertura de portas ou janelas. Pode também ser utilizada ventilação mecânica de ar (sistema 

AVAC – Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado). Nestes casos deve ser garantida a limpeza 

e manutenção adequada, de acordo com as recomendações do fabricante, e a renovação do ar dos 

espaços fechados, por arejamento frequente e/ou pelos próprios sistemas de ventilação mecânica 

(quando esta funcionalidade esteja disponível); 

h. Cancelar atividades realizadas em espaço fechado que não sejam fundamentais e privilegiar, 

sempre que possível, atividades ao ar livre; 

1. Realizar testes laboratoriais para SARS-CoV-2 adaptados ao risco epidemiológico conforme a 

Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2, vertida na Norma n.o 019/2020 da DGS. 

Deverão ser implementados rastreios laboratoriais, de acordo com a avaliação de risco em cada 

momento, tendo em conta a evolução da situação epidemiológica, não só no que se refere ao 

contexto geográfico (concelhos com maior incidência), mas também em termos de cobertura 

vacinal (em função das coortes de idade/nível de ensino); 

j. Estabelecer uma comunicação empática de forma a promover o envolvimento de toda a 

comunidade escolar na adoção das medidas. 

A evidência científica indica que a incidência de casos de infeção por SARS-CoV-2, e mesmo de 

surtos, em contexto escolar está correlacionada com a incidência da infeção na comunidade, 

designadamente através de contágios que ocorrem fora da escola. Por esse motivo, o 
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esclarecimento e o envolvimento de toda a comunidade escolar são essenciais para a prevenção da 

transmissão do vírus. 

 

1.2.1. Outras Medidas 

1. O agrupamento garantirá a divulgação deste plano junto de todos os profissionais (pessoal 

docente e não docente) e dos encarregados de educação.  

2. Será mantido um elo de ligação local com as Entidades da Saúde (Saúde Escolar e Unidades de 

Saúde Pública), Autarquias, Segurança Social e Proteção Civil, salvaguardando a necessidade de 

apoios ou recursos.  

3. Todo o pessoal docente e não docente, bem como os encarregados de educação, devem ser 

devidamente informados relativamente às normas de conduta a obedecer, no atual contexto, e que 

visam a prevenção e o controlo da transmissão da COVID-19. A informação deve estar afixada 

em locais visíveis dos estabelecimentos de educação pré-escolar e/ou ser enviada por via 

informática. Devem ainda ser informados sobre todas as alterações à organização e funcionamento 

do respetivo estabelecimento.  

4. Todos os estabelecimentos de educação devem garantir as condições necessárias para adotar as 

medidas preventivas recomendadas, designadamente: 

a. Instalações sanitárias com as condições necessárias para a promoção das boas práticas 

de higiene, nomeadamente a higienização das mãos com água e sabão;  

b. Material para os procedimentos adequados de desinfeção e limpeza dos edifícios 

escolares, de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS e o documento orientador da 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, com a orientação da DGS e a colaboração 

das Forças Armadas, sobre “Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar, no 

contexto da pandemia COVID-19”, reforçando, neste caso, a higienização frequente dos 

materiais pedagógicos e equipamentos utilizados pelas crianças, várias vezes ao dia;  

c. Gestão de resíduos diária, sem necessidade de proceder a tratamento especial;  

d. Equipamentos de proteção, nomeadamente máscaras, para todo o pessoal docente e não 

docente, assegurando que em nenhuma situação são colocadas máscaras às crianças;  

e. Dispensador de solução antisséptica de base alcoólica (SABA) para desinfetar as mãos 

à entrada do recinto escolar.  

5. Pessoas externas ao processo educativo (p. ex.: fornecedores) só excecionalmente podem entrar 

no estabelecimento de educação e, sempre, de forma segura, com máscara, evitando o contacto 

com as crianças.  

6. Sempre que aplicável, as peças de roupa suja devem ir para casa em saco plástico, fechado.  

7. Caso haja equipamentos de ar condicionado ou similares, estes nunca devem ser ligados em 

modo de recirculação do ar.  

8. Antes da reabertura dos estabelecimentos, deve ser feita uma limpeza geral e desinfeção das 

instalações.  

9. Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos, sempre que possível. 

10. Todos os serviços têm horários organizados de forma a garantir as normas vigentes nas 

Orientações emanadas pela DGS. 
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1.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS 
 

1.3.1. BIBLIOTECAS ESCOLARES 

Organização do espaço 

1. O mobiliário/equipamento enquadram-se no espaço existente, cumprindo as normas de 

distanciamento. 

2. O fundo documental manter-se-á organizado no espaço destinado para o efeito. Para a receção 

e entrega de documentos/livros existe um separador acrílico de proteção entre utilizadores e 

recetor. 

 3. O protocolo de higienização dos espaços e equipamentos será efetuada no espaço temporal de 

entrada e saída de cada turma (“casulo”), bem como no ato de encerramento da biblioteca, com 

higienizadores à base de álcool gel. No que respeita aos utilizadores, seguir-se-á o protocolo da 

DGS e do Plano de Contingência da Escola. 

4. O protocolo de arejamento, sempre que o estado meteorológico o permita, será acionado 

aquando da abertura e encerramento da Biblioteca e entre a entrada e saída de cada 

turma/utilizadores. 

5. A sinalética está atualizada de acordo com as novas normas, regras de segurança e higienização. 

6. A sinalética horizontal indica a entrada e saída diferenciada do espaço. 

 

 

Horário de funcionamento 

Horário de abertura: 8h30 

Horário de encerramento: 16h30 

De acordo com o estado meteorológico, far-se-á o arejamento do espaço. 

O tempo de higienização do espaço durará aproximadamente 10min. 

  

Acesso à Biblioteca e às diferentes áreas funcionais 

1. A entrada e saída de utilizadores far-se-á por portas distintas, em fila indiana e, sempre que 

possível, com o distanciamento de 1 metro, com a respetiva higienização das mãos na entrada. 

2. A ocupação do espaço será condicionada ao funcionamento em casulo/bolha respeitando os 

distanciamentos, podendo a mesma ser frequentada por vários alunos das diferentes turmas. 

O distanciamento entre utilizadores, sempre que possível, respeitará as normas da DGS. 

3. A prioridade de acesso ao espaço funciona de acordo com as necessidades curriculares. 

O acervo documental, materiais informáticos/tecnológicos e/ou outros apenas serão manuseados 

após a higienização das mãos e de acordo com o objetivo curricular. 

4. O acervo documental requisitado, aquando da sua devolução, permanecerá em “Quarentena” 

por 72 horas. 

5. A frequência das Bibliotecas Escolares por turmas completas deve ser alvo de marcação 

antecipada. 

 



7 

 

 

 

1.3.2. ORIENTAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO EM REGIME 

PRESENCIAL DE TREINOS E COMPETIÇÕES DO DESPORTO 

ESCOLAR 

 

1. Considerando a retoma da prática desportiva orientada por treinadores detentores do Título 

Profissional de Treinador de Desporto válido de acordo com a Orientação 036/2020 da DGS, é 

permitido o treino e competição para todas as atividades do Desporto Escolar, em concordância 

com a Orientação.  

2. Não obstante do exposto no número anterior, sempre que se verifiquem limitações às atividades 

previstas na Orientação 036/2020 da DGS (desporto extraescolar), as presentes Orientações serão 

revistas, podendo determinar-se limitações proporcionais às determinadas para o desporto 

extraescolar.  

3. A realização em regime presencial de treinos e competições do Desporto Escolar deve estar em 

conformidade e respeitar o Plano de Contingência para a COVID-19 em vigor em cada 

estabelecimento de educação e/ou ensino, ou, no caso da utilização de espaços externos aos 

estabelecimentos de educação e/ou ensino, os Planos de Contingência desses espaços.  

4. Todos os professores, alunos inscritos no Desporto Escolar e encarregados de educação devem 

conhecer o Plano de Contingência para a COVID-19 em vigor no estabelecimento de educação 

e/ou ensino ou no espaço de treino/competição em causa.  

5. Na eventualidade de caso provável, possível ou confirmado de infeção por SARS-CoV-2 no 

âmbito dos treinos ou competições do Desporto Escolar devem ser seguidos os procedimentos 

constantes no Plano de Contingência para a COVID-19 em vigor no estabelecimento de educação 

e/ou ensino ou no espaço de treino/competição em causa.  

6. Todos os professores e alunos do Desporto Escolar devem conhecer e respeitar as medidas de 

prevenção e controlo da transmissão por SARS-CoV-2, nomeadamente: etiqueta respiratória, 

higienização das mãos, distanciamento físico recomendado, etc., bem como as regras de conduta 

estabelecidas pelo respetivo estabelecimento de educação e/ou ensino, ou espaço de 

treino/competição, no âmbito da prevenção e controlo da COVID-19.  

7. Aplicando-se o Princípio da Precaução em Saúde Pública, é obrigatório o uso de máscara por 

todos os elementos que utilizem espaços fechados ou abertos afetos à prática de atividade física, 

no âmbito do Desporto Escolar, como medida de proteção adicional ao distanciamento físico 

recomendado, à higiene das mãos e à etiqueta respiratória:  

a. Alunos: obrigatório o uso de máscara, na entrada e saída das instalações. Dispensa da 

obrigatoriedade do uso de máscara durante a realização de exercício físico, exceto durante a prática 

de modalidades sem esforço físico (ex.: xadrez);  
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b. Professores: obrigatório o uso de máscara. Dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara 

apenas durante a lecionação de períodos de sessões de exercício que impliquem realização de 

exercício físico;  

c. Assistentes Operacionais/outros: obrigatório o uso de máscara.  

8. Professores e alunos devem evitar permanecer nas instalações desportivas para além do tempo 

estritamente necessário.  

9. Os estabelecimentos de ensino devem promover e sensibilizar a comunidade educativa para a 

adoção de comportamentos preventivos no âmbito dos treinos e competições do Desporto Escolar. 

Para tal, devem:  

a. Afixar, em locais estratégicos, as normas de funcionamento das instalações, assim como as 

regras de etiqueta respiratória e de lavagem e desinfeção correta das mãos;  

b. Incentivar a higienização das mãos junto de alunos, professores, assistentes operacionais, ou 

outros, à entrada e à saída das instalações desportivas ou de outros locais onde decorra a prática 

de desporto, com recurso a água e sabão ou, em alternativa, a desinfeção das mãos com solução à 

base de álcool;  

c. Promover a utilização de calçado exclusivo para utilização nos equipamentos desportivos.  

10. Todos os espaços, materiais e equipamentos utilizados no decorrer da prática de desporto, 

nomeadamente materiais que possam ser partilhados, devem ser submetidos a limpeza e 

desinfeção, entre sessões, nos termos das Orientações 014/20202 e 030/20203 da DGS.  

11. Devem ser definidos circuitos para a prática desportiva adequados, de forma a garantir o 

distanciamento físico recomendado e evitar a aglomeração de alunos.  

12. Deve ser assegurada uma ventilação frequente dos espaços, preferencialmente com ventilação 

natural, através da abertura de portas ou janelas, nomeadamente em espaços fechados entre sessões 

de treino, sempre que possível e seguro. Pode também ser utilizada ventilação mecânica de ar 

(sistema AVAC – Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado). Neste caso, deve ser garantida a 

limpeza e manutenção adequadas, de acordo com as recomendações do fabricante.  

13. Na utilização de balneários, chuveiros, sanitários, bebedouros, bem como espaços de piscinas, 

devem ser cumpridas as recomendações descritas na Orientação 030/2020 da DGS, na sua versão 

atual.  

14. Reforça-se a importância de todos os responsáveis/professores do Desporto Escolar manterem 

um registo atualizado, devidamente autorizado, dos alunos que participam nas atividades, por data 

e hora (de entrada e saída das instalações desportivas), para efeitos de apoio no inquérito 

epidemiológico da Autoridade de Saúde. Competições Desportivas  

15. No ano letivo 2021/2022 será retomada toda a atividade competitiva do Desporto Escolar, 

sendo necessário que seja elaborado um Regulamento Específico para cada uma das competições, 

que deve constituir um complemento ao Plano de Contingência próprio para a COVID-19, que 

inclua, entre outros pontos:  
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a. A definição da organização e circuitos a observar nos espaços onde decorram as competições 

desportivas, incluindo as zonas de acesso e as zonas técnicas;  

b. As regras de receção de participantes, de forma a evitar aglomerações de alunos;  

c. A definição da organização a observar nos transportes de e para as competições, 

designadamente, os circuitos, os acessos e os equipamentos de proteção individual a utilizar, de 

acordo com as normas e orientações da DGS;  

d. Outras estratégias para a diminuição de risco de contágio por SARS-CoV-2.  

16. O Regulamento Específico indicado é da responsabilidade de:  

a. Estabelecimento de educação e/ou ensino, em competições intraescola;  

b. Estabelecimento de educação e/ou ensino onde decorre a competição, para competições entre 

escolas da mesma Coordenação Local do Desporto Escolar (CLDE), devendo os responsáveis pelo 

Desporto Escolar das restantes escolas intervenientes comunicar as medidas adotadas para o 

transporte de alunos (dando conhecimento à CLDE);  

c. Coordenação Regional do Desporto Escolar, em competições de nível regional;  

d. Coordenação Nacional do Desporto Escolar, em competições de nível nacional.  

17. O Regulamento Específico deve ser disponibilizado e divulgado, de preferência por meios 

eletrónicos, a todas as pessoas envolvidas, incluindo encarregados de educação, até 72 horas antes 

do início da respetiva competição.  

18. A presença de público em competições do Desporto Escolar é determinada pela legislação em 

vigor, e de acordo com as orientações da Direção-Geral da Saúde, sustentadas na evolução da 

situação epidemiológica.  

2. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

O Agrupamento procedeu à revisão e adaptação do plano de contingência COVID-19, de acordo 

com a Orientação 006/2020 da DGS. 

 

2.1. Definição de uma área de isolamento (sala ou gabinete) 
(em cada uma das unidades orgânicas, devidamente identificada e divulgada a toda a 

comunidade, que tem como finalidade evitar ou restringir o contacto direto com quem 

apresente os sintomas acima descritos. Essas áreas estão equipadas com telefone, cadeiras, 

água, alguns alimentos não perecíveis e com acesso a instalação sanitária) 

- Não serão admitidos, no Agrupamento, crianças, jovens, adultos ou profissionais 

que manifestem febre ou outros sintomas, a fim de evitar o contágio de outras 

pessoas. Em caso de dúvida, a Equipa Operativa, contactará a Linha de Saúde 24 

(808 24 24 24), o Delegado de Saúde e/ou o Centro de Saúde; 
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- As pessoas eventualmente doentes serão encaminhadas para espaços que 

funcionarão como salas de isolamento, durante a permanência na escola até serem 

contactados os respetivos Pais/Encarregados de Educação e/ou o Centro de Saúde 

de Alvalade. Estes espaços são:  

 

ESCOLA SALA DE ISOLAMENTO 

Escola Básica Prof. Arménio Lança Sala B17 

Escola Básica de Ermidas-Sado Biblioteca 

Jardim de Infância de Ermidas-Sado Gabinete de trabalho devidamente identificado 

Escola Básica de São Domingos  Sala A 

Jardim de Infância de São Domingos Sala A 

Escola Básica de Vale de Água Sala A 

Jardim de Infância de Vale de Água Sala A 

 

- As salas de isolamento acima referidas, serão utilizadas apenas para este fim, a 

partir da identificação do primeiro caso, e até ordem contrária emanada pela Saúde 

Escolar. Será limpa e arejada regularmente e após a sua utilização por eventuais 

pessoas doentes. A mesma estará equipada com um doseador de solução 

antisséptica de base alcoólica para desinfeção das mãos, 1 termómetro, 1 kit com 

água e alguns alimentos não perecíveis, toalhetes de papel, 1 pacote de máscaras e 

luvas descartáveis. 

- Numa situação de deteção da doença, os grupos considerados de risco (grávidas, 

doentes portadores de doenças crónicas, idosos) serão retirados do Estabelecimento 

de Ensino. 

- Sempre que seja identificada uma situação suspeita de doença, será contactada 

a Linha de Saúde 24 (808 24 24 24) e serão seguidas as instruções transmitidas; 

 

Medidas a adotar nas salas de isolamento 

 

 O responsável da equipa operativa deverá: 

-    Colocar uma máscara no rosto e calçar luvas; 

- Colocar uma máscara ao suspeito de infeção; 

- Verificar a temperatura corporal; 

- Proceder a um simples questionário sobre os sintomas que manifesta; 

- Após contacto com a Linha de Saúde 24 (808 24 24 24) seguir as orientações 

emanadas. 
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2.2. Procedimentos a adotar perante um caso suspeito de 

COVID-19 

 

 

Caso confirmado  
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- O grupo operativo certificar-se-á de que a pessoa afetada não frequentará a escola 

em causa, num período de tempo determinado pela autoridade de saúde, ou até que 

lhe seja dada alta clínica; 

- Deve permanecer em casa a fim de evitar contagiar outras pessoas. Sempre que 

tiver de se deslocar fora da residência, ou contactar com outras pessoas, deve 

utilizar uma máscara protetora da boca e nariz e lavar frequentemente as mãos; 

- No caso de se confirmar a doença na escola, os seus contactos próximos deverão 

ser de imediato isolados.  

 

 

 

Na situação de caso confirmado:  

A escola adota os seguintes procedimentos: 

- Providencia a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”;  

- Reforça a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e 

mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminadas;  

- Dá especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o doente confirmado 

(incluindo materiais e equipamentos utilizados por este);  

- Armazena 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.  

 

3. GRUPO OPERATIVO 

A coordenação global do Plano será assumida pelo Órgão de Gestão da Escola devidamente 

apoiada por uma equipa operativa em articulação com o Delegado de Saúde Escolar, serviços de 

saúde competentes, bem como com a Associação de Pais e Encarregados de Educação, respetivos 

alunos e outras entidades pertinentes. 

Coordenador do Plano de Contingência: Diretora do Agrupamento de Escolas Prof. 

Arménio Lança, Santiago do Cacém com sede em Alvalade do Sado, Maria Fernanda Bica. 
 

      Equipa Operativa:     
 

Pessoal Docente  

                                                  

      ✓ Escola Básica Prof. Arménio Lança de Alvalade do Sado 

 

              - Maria Isabel Coelho (Coordenadora da Promoção para a Saúde)  

              - Artur Campos (Delegado de Segurança) 

              - Antónia Lança (Professora Bibliotecária) 
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              - Miguel Almeida (Coordenador dos Diretores de Turma) 

              - Ana Castro (GAAF) 

              - Teresa Lampreia (docente 1º ciclo) 

         - Ana Paula Paulo (Educadora) 

                                                    

✓ JI de Ermidas-Sado  

- Professora coordenadora: Evangelina Jordão – Educadora. 

                                                                

✓ EB1 de Ermidas-Sado  

- Professora coordenadora: Sara Manuel – docente do 1º ciclo. 

                                              

     ✓ EB1/JI de S. Domingos  

- Professoras coordenadoras:  Marta Pereira – Docente do 1º ciclo. 

                                                    Ana Paula Pinto - Educadora.  

    ✓ EB1/JI de Vale de Água  

- Professoras coordenadoras: Fernanda Silva – Docente do 1º ciclo. 

                                                   Carla Mendes    - Educadora. 

                               

Pessoal não docente  

- Coordenadora Edite Nunes – Escola Básica Prof. Arménio Lança de Alvalade 

- Coordenadora Técnica Graça Mateus – Escola Básica Prof. Arménio Lança de 

Alvalade 

- Filomena Vieira – Escola Básica de Ermidas-Sado 

- Marta Cruz - JI de Ermidas-Sado 

- Graça Pereira - Escola Básica/JI de S. Domingos 

- Dulce Sequeira - EB1/JI de Vale de Água 

 

 

Competências: 

        Coordenador do Plano de Contingência – supervisionar todas as ações implícitas no Plano 

de ação da Equipa Operativa em articulação com entidades externas. 

        Equipa Operativa – organizar/controlar e executar, em articulação com as entidades externas, 

todas as atividades previstas no Plano de Contingência.  

 

Em situação de ausência de algum elemento, terá de haver um substituto a designar na altura pela 

Direção da Escola. A escola irá compilar uma listagem que inclua todos os membros do pessoal 

docente e não docente. 

 

 

4. PLANO DE COMUNICAÇÃO 
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O Coordenador de Plano de Contingência e o Grupo Operativo elaborarão uma lista de todos os 

contactos telefónicos dos diferentes parceiros, a qual será distribuída pelas diferentes escolas do 

Agrupamento e estará disponível na Secretaria da escola sede e Órgão de Gestão. Dessa lista 

constarão, obrigatoriamente, as seguintes entidades: 

- Serviços de Saúde; 

- Bombeiros Voluntários de Alvalade; 

- Cruz Vermelha Portuguesa de Ermidas-Sado; 

- Fornecedores de bens e serviços. 

 

5. ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO PLANO 

 

Este Plano, desde a fase inicial, foi elaborado de acordo com as diretrizes emanadas pela Direção-

Geral da Saúde. 

O Plano será dado a conhecer a toda a comunidade educativa, na página web do Agrupamento 

www.aepal.pt,  por mail, e afixado em locais próprios. 

Os diretores de turma e os professores titulares de turma terão um papel importante na divulgação 

da informação aos alunos, e respetiva sensibilização para a complexidade da temática em apreço. 

  

6. ATUALIZAÇÃO 

O Plano será atualizado sempre que necessário. 

7. CONTACTOS 

 

Professora Maria Fernanda Bica – tel. 269 59 00 43 

Agrupamento de Escolas Prof. Arménio Lança – tel. 269 59 00 43 

 

✓ JI de Ermidas – tel. 269 502 933 

✓ EB1 de Ermidas – tel. 269 502 786 

✓ EB1 de S.Domingos – tel.269 903 287 

✓ JI de S. Domingos – tel. 269 903 048 

✓ EB1/JI de Vale de Água – tel.269 909 255 

 

 

Alvalade, 20-10-2021 

 

 Diretora 

 

Maria Fernanda Bica 

http://www.aepal.pt/

