
  
 
 
 
 
 
INFORMAÇÃO À COMUNIDADE SOBRE MEDIDAS APLICADAS NO AGRUPAMENTO  
 

• De 2 a 9 de MARÇO 
 

1. Afixação de Cartazes da DGS sobre cuidados Preventivos, relacionados com a higiene pessoal, em 
todos os pavilhões e serviços. 

2. Elaboração de uma nota informativa, lida nas turmas, de reforço para a importância da higiene pessoal 
e distanciamento social, de caráter afetuoso (secretaria, bar, refeitório, papelaria, secretaria, salas de 
professores e de pessoal não docente) 

3. Colocação da sabão líquido e papel higiénico em todos os WC (docentes, não docentes e alunos) 
4. Colocação de gel-desinfetante nos principais serviços e espaços (secretaria, bar, refeitório, papelaria, 

secretaria, salas de professores e de pessoal não docente) 
5. Reforço da limpeza dos W.C., pelo menos duas vezes, nos turnos da manhã e tarde. 

 

• A Partir de 9 de MARÇO 
1. Elaboração do Plano de Contingência, a partir das orientações da DGEstE e DGS, recebido dia 6 de 

março (sexta-feira). 
2. Publicação no site da escola do Plano e de outra informação inserta no plano. 
3. Criação de uma sala de isolamento nas escolas do Agrupamento. 
4. Sinalização da sala de isolamento e identificação do n.º de telemóvel interno, a usar em casos 

suspeitos, para ativar as medidas de contingência. 
5. Sinalização do percurso para a sala de isolamento (procedimento realizado apenas na escola sede, 

por se considerar que nas outras escolas era dispensável). 
6. Constituição das equipas responsáveis pela aplicação dos procedimentos do plano (documento afixado 

em cada uma das escolas nas salas do pessoal docente e não docente e serviços). 
7. Aquisição dos materiais para a criação dos 2 kits que devem existir em cada uma das escolas para 

eventual caso de infeção. 
8. Reuniões de informação/formação com os coordenadores de estabelecimento e coordenadores AO, 

sobre os procedimentos a cumprir em caso das duas situações tipo: prevenção e eventual infeção. 
9. Reforço e ampliação das medidas de higienização dos espaços e objetos que podem originar a 

contaminação:  
9.1. desinfeção dos puxadores, dos teclados e ratos dos computadores, apagadores dos quadros, 
tampos de secretária/balcões, sempre que possível, nos intervalos das aulas;  
9.2. desinfeção com reforço de lixívia dos WC, com mais regularidade, se possível nos intervalos. 

• NOVOS Procedimentos a partir de 12 de MARÇO 
1. Solicitar a todos os membros da comunidade que comuniquem aos responsáveis do plano de 

contingência informação que possuam sobre pessoal docente e não docente e alunos, que tenham 
estado em zonas de risco ou contactaram com alguém que esteve. 

1.1. estas pessoas têm de contactar o SNS 24 (ligar para o 808 24 24 24 ou aceder ao site, através do link 
https://www.sns24.gov.pt/contacte-nos/) e pedir comprovativo preenchendo o formulário do site 

 
OS RESPONSÁVEIS DO PLANO DE CONTINGÊNCIA AGRADECEM OS CONTRIBUTOS QUE NOS SEJAM SUGERIDOS PARA 

MELHORAR A PREVENÇÃO  
 

AESJT | 11-03-2020 | A Presidente da CAP: Isabel Rodrigues 


