PLANO DE CONTINGÊNCIA, LIMPEZA E DESINFEÇÃO
CORONAVÍRUS – COVID-19
1. Enquadramento
1.1. O que é a COVID-19?
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COVID-19 é o nome oficial, atribuído pela Organização Mundial da Saúde, à doença
provocada por um novo coronavírus (SARS-COV-2), que pode causar infeção
respiratória grave como a pneumonia.
1.2. Quais os principais sintomas e formas de manifestação?
Febre alta
Tosse
Falta de Ar (Dificuldade Respiratória)
Dor de garganta / Secreção na Garganta
Dores Musculares (Sensação de Cansaço)
1.3. Qual o período de incubação?
O período de incubação estimado da COVID-19 (até ao aparecimento de sintomas)
é de 2 a 14 dias.
1.4. Como se transmite?
A COVID-19 pode transmitir-se por:
 gotículas respiratórias
 contacto direto com secreções infetadas
 aerossóis em alguns procedimentos terapêuticos que os produzem (por
exemplo as nebulizações).
2. Plano de Contingência
2.1. Procedimentos Preventivos
 Os alunos e o pessoal docente e não docente com sinais ou sintomas
sugestivos de COVID-19 não devem apresentar-se na escola. Devem
contactar a Linha SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas criadas
especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as indicações
fornecidas, pelos profissionais de saúde.
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 Medidas de Prevenção Diária
o

Usar obrigatoriamente máscara dentro do espaço escolar;

o

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

o

Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso
da casa de banho e sempre que estiverem sujas;

o

Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;

o

Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de
seguida;

o

Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as
mãos;

o

Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou
contaminadas com secreções respiratórias;

o

Manter distanciamento social mínimo de 2 metros;

o Cumprimentar os outros à distância.
2.2. Regresso a aulas presenciais
 Manter distanciamento social no mínimo de 2 metros à entrada e saída da
escola e em todo o espaço escolar;
 O acesso ao polivalente (Praceta Dr. Jorge Ferreira) e aos corredores
interiores da escola está interdito, exceto para aceder aos serviços de
administração escolar (secretaria);
 A entrada e saída dos setores de aulas faz-se pelas portas de emergência;
 Cada turma será dividida em 2 grupos de igual número e as aulas reduzidas
a, no mínimo, 50% da carga letiva semanal;
 Ensino remoto para alunos de risco (aula em direto com projeção do quadro);
 Cada grupo de alunos estará confinado ao seu setor de aulas.
2.3. Salas de aula
 As salas deverão ter sempre as janelas e portas abertas para arejar;
 Os alunos deverão sentar-se nos lugares marcados existentes nas salas (a
1,5/2m uns dos outros), não devendo, em caso algum, sair ou alterar o seu
lugar. Cada sala comportará no máximo 15 alunos;
 Por regra, os alunos terão de permanecer nas salas durante os intervalos,
ausentando-se das mesmas apenas para aceder aos WC;
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 Excecionalmente poderão ser consumidos alimentos sólidos e líquidos dentro
das salas, no lugar ocupado por cada aluno. O espaço de cada um terá de
ser deixado completamente limpo no final do lanche.
2.4. Espaço Escolar
 A permanência na escola limitar-se-á à frequência das aulas, ao levantamento
da refeição, ao acesso aos serviços de administração escolar (secretaria) e à
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requisição/devolução de livros/DVD/outros na Biblioteca;
 À exceção dos serviços de administração escolar (secretaria), da Biblioteca e
da sala de professores, todos os serviços - salas e gabinetes de trabalho, loja
do aluno, bufete, espaço aluno, sala da associação de estudantes, espaços
desportivos e outros - estarão encerrados.
2.5. Atendimento aos encarregados de educação
 O atendimento dos diretores de turma aos encarregados de educação far-seá por comunicação telefónica, digital ou postal.
2.6. Refeitório
 O refeitório funcionará no sistema take-away. Para o efeito, o aluno terá de
marcar a senha no GIAE como habitualmente. O horário de levantamento da
refeição será entre as 12:00h e as 13:30h, podendo ser alterado em função
do serviço;
 O levantamento da refeição far-se-á pela escadaria exterior central, junto ao
pavilhão desportivo de baixo.
2.7. Serviços de Administração Escolar
 Horário de atendimento: 9:00h – 16:00h;
 Local de atendimento: Setor de Artes (D) com acesso pelo exterior (em
frente ao portão de entrada/saída de viaturas).
2.8. Biblioteca
 Exclusivamente para requisição e devolução de livros/DVD/outros;
 Entrada pelo exterior (junto ao pavilhão de baixo).
2.9. Eventos e reuniões
A realização de eventos e reuniões está suspensa dentro do espaço escolar.
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2.10. Ações a desenvolver em caso de infeção de um elemento da comunidade
escolar
2.10.1. Encaminhamento do suspeito até à sala de isolamento.
2.10.2. Contacto com as autoridades de saúde.
Agir de acordo com o previsto no ponto 2.2.8.
2.10.3. Localização da Sala de Isolamento
A Sala de Isolamento está localizada junto ao ginásio de baixo, devidamente
identificada. Trata-se da antiga sala de pessoal que passa a ser usada para
casos suspeitos de infeção de algum elemento da comunidade escolar.

2.10.4. Circuito de circulação até à Sala de Isolamento
Tendo-se optado por um local isolado e de circulação limitada, a Sala de
Isolamento está localizada junto ao ginásio de baixo. Os trajetos de um
qualquer caso suspeito dependem do local onde se encontra, constando do
quadro seguinte:
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Ponto de
partida

Trajeto

Portaria
Ginásio de
cima
Campos de
jogos
Zona exterior
poente e sul
Zona exterior
nascente

Seguir pelo exterior dos setores de aulas A, B e C;
Descer a rua interior da escola de acesso ao ginásio de baixo;
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Contornar o ginásio de baixo;
Entrar na sala de isolamento.
Descer a rua interior da escola junto ao portão de acesso às
viaturas;
Entrar no espaço junto às mesas de ténis de mesa;
Entrar na sala de isolamento.
Sair pela porta de emergência;
Seguir pelo exterior dos setores de aulas A, B e C;

Setor de Aulas
A

Descer a rua interior da escola de acesso ao ginásio de baixo;
Contornar o ginásio de baixo;
Entrar na sala de isolamento.
Sair pela porta de emergência;
Seguir pelo exterior dos setores de aulas B e C;

Setor de Aulas
B

Descer a rua interior da escola de acesso ao ginásio de baixo;
Contornar o ginásio de baixo;
Entrar na sala de isolamento.
Sair pela porta de emergência;

Setor de Aulas
C

Seguir pelo exterior do setor de aulas C;
Contornar o ginásio de baixo;
Entrar na sala de isolamento.
Sair pela porta de emergência;

Setor de aulas
D

Seguir junto ao portão de acesso às viaturas;
Entrar no espaço junto às mesas de ténis de mesa;
Entrar na sala de isolamento.
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Laboratórios

Descer o Babélico;

Gabinetes

Sair na porta de acesso ao exterior em frente à loja do aluno;

Áreas
Disciplinares

Descer a escadaria para o ginásio de baixo pelo lado direito;
Entrar na sala de isolamento.
Sair na porta de acesso ao exterior em frente à loja do aluno;

Polivalente
Bufete
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Descer a escadaria para o ginásio de baixo pelo lado direito;
Entrar na sala de isolamento.
Sair na porta de acesso ao exterior junto à biblioteca;

Biblioteca
Auditório

Dirigir-se no sentido da entrada no ginásio de baixo;
Entrar na sala de isolamento.
Sair na porta de acesso ao exterior em frente à loja do aluno;

Refeitório

Descer a escadaria para o ginásio de baixo pelo lado direito;
Entrar na sala de isolamento.

Ginásio de
baixo

Sair do ginásio e entrar na sala de isolamento.

Área
administrativa

Sair para exterior pela porta junto ao GAAEE;
Seguir junto ao portão de acesso às viaturas;

Secretaria
Entrar no espaço junto às mesas de ténis de mesa;
Direção
Entrar na sala de isolamento.
Gabinetes
Sair na porta de acesso ao exterior em frente à loja do aluno;
Sala de
Professores

Descer a escadaria para o ginásio de baixo pelo lado direito;
Entrar na sala de isolamento.
Sair na porta de acesso ao exterior junto à biblioteca;

Espaço Aluno

Dirigir-se no sentido da entrada no ginásio de baixo;
Entrar na sala de isolamento.
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2.10.5. Responsabilidades
No caso de ser identificado um caso suspeito, o funcionário docente ou não
docente que mais próximo estiver do potencial infetado acederá ao “Kit de
higiene” e providenciará o fornecimento de álcool para desinfetar as mãos,
máscara, luvas e óculos de proteção para si e para o possível infetado.
De imediato entrará em contacto com o diretor/a direção.
O diretor/a direção informará o(a) encarregado(a) de educação do(a) aluno(a)
ou familiar do funcionário.
A cadeia de responsabilidades é a seguinte:
 Responsável de nível 1 (que deverá ser informado de imediato):
Diretor.


Responsável de nível 2: Elementos da Direção



Responsável de nível 3: Coordenador dos Assistentes Operacionais
(AO)

 Responsáveis de nível 4: Docentes / Assistentes Operacionais /
Assistentes Técnicos (AT) de Serviço no local onde se identifica o
possível infetado.
2.10.6. Profissionais de saúde e contactos
 ACES Gaia
 Delegado de Saúde: Dr. José Eduardo Magalhães Rola
 Contacto telefónico: 227727925 / 26
 Contacto de email: usp.gaia@arsnorte.min-saude.pt

2.10.7. Informações a recolher em caso suspeito
 Duração da sintomatologia;
 Contactos anteriores com casos suspeitos/confirmados;
 Viagens realizadas ao estrangeiro e ou contacto com alguém que
tenha viajado.
2.10.8. Diligências a efetuar na presença de um suspeito de infeção Covid-19
na Escola
Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou
com sinais e sintomas de COVID-19, informa a direção da escola
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(preferencialmente por via telefónica) e, caso se encontre na escola, dirige-se
para a Sala de Isolamento, definida no plano de contingência. Nas situações
necessárias o responsável acompanha o aluno até à Sala de Isolamento. Já
na Sala de Isolamento é contactada a linha SNS 24 (808 24 24 24). Quem
acompanhe o aluno, docente ou trabalhador não docente com sintomas deve
cumprir as precauções básicas de controlo de infeção, quanto à higiene das
mãos. O profissional de saúde do SNS 24 questiona o doente (ou
acompanhante) quanto a sinais e sintomas e ligação epidemiológica
compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. Após avaliação, o SNS 24
informa o seguinte:
 Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os
procedimentos adequados à situação clínica;
 Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a
Linha de Apoio ao Médico (LAM), da DGS, para validação da
suspeição.

Desta validação o resultado poderá ser:
 Caso Suspeito Não Validado: este fica encerrado para COVID-19. O
SNS24 define os procedimentos habituais e adequados à situação
clínica do aluno, docente ou trabalhador não docente.
 Caso Suspeito Validado: a DGS ativa o Instituto Nacional de
Emergência Médica (INEM), o Instituto Nacional de Saúde Doutor
Ricardo Jorge (INSA) e a Autoridade de Saúde Regional, iniciando-se
a investigação epidemiológica e a gestão de contactos.
 O Diretor informa de imediato o Delegado Regional de Educação
sobre a existência do caso suspeito validado.
3. Procedimentos num 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 dos
resultados dos testes laboratoriais e:


Se o caso for não confirmado: este fica encerrado para COVID-19, sendo
aplicados os procedimentos habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação
são desativadas as medidas do plano de contingência;
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Se o caso for confirmado: a Sala 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:


A escola deve:
o

Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da Sala de
Isolamento;

o

Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies
frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado,
com maior probabilidade de estarem contaminadas;

o

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

o

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.

4. Procedimentos de vigilância de contactos próximos
Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas que
teve ou pode ter tido contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19.
O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de:


“Alto risco de exposição”:
o

Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, secção, zona até 2
metros) do caso;

o

Quem esteve face-a-face com o caso confirmado ou em espaço fechado
com o mesmo;

o

Quem 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:
o

Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado
(ex. em movimento/circulação durante o qual houve exposição a
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gotículas/secreções

respiratórias

através

de

conversa

face-a-face

superior a 15 minutos, tosse ou espirro);
o

Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido
as medidas de prevenção (ex. utilização adequada de meios de
contenção respiratória; etiqueta respiratória; higiene das mãos).

o

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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PLANO DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO
1. Técnicas de Limpeza


Limpeza húmida;



Realizada no sentido de cima para baixo e da área limpa para a suja:
o

11

Superfícies acima do chão (bancadas, mesas, cadeiras, corrimãos,
outros);

o

Equipamentos existentes nas áreas;

o

Instalações sanitárias;

o

Chão – é o último a limpar.

2. Zonas a limpar/desinfetar


Salas
o Secretária do professor
o Teclado (base alcoólica)
o Botão On/Off do videoprojetor (base alcoólica)
o Cadeiras e mesas dos alunos
o Quadro e apagador
o Puxadores de portas
o Superfícies e parapeitos
o Interruptores



Corrimãos



Superfícies



WC

3. Como deve ser limpo/desinfetado

 Quando se desinfetar uma área, as principais preocupações a ter em
conta são:
o Equipamentos de Proteção Individual (EPI):
 Deve ser usado equipamento que proteja o profissional, quer
dos produtos utilizados, quer de eventual contaminação
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existente na área onde irá operar, e que evite, ainda, que este
traga agentes contaminadores do exterior para a área da
desinfeção.
Nesta fase de possível disseminação do vírus, aconselha-se a
que os profissionais de limpeza usem:
 Bata impermeável, embora possa também ser usado um
avental impermeável por cima da farda (não usar a roupa
que traz de casa);
 Uma máscara comum bem ajustada à face - a máscara
deve ser mudada sempre que estiver húmida (mínimo de
4-6 horas);
 Luvas resistentes aos desinfetantes (de usar e deitar
fora);
 Utilizar uma farda limpa todos os dias e um calçado
próprio só para as limpezas; a farda deve ser lavada nos
locais de trabalho e preferencialmente em máquina com
ciclo de lavagem e desinfeção pelo calor - não deve ser
levada para casa, para ser lavada pelos funcionários.
 Entrada na área suja
o O Assistente Operacional (AO) deve entrar nos locais a limpar já
totalmente equipado com o EPI envergado e com o material de
limpeza, levando também consigo sacos prontos para a recolha dos
resíduos;
o Ao entrar na “área suja”, deve abrir janelas e arejar a área, sempre que
possível.
 Operação dentro da área suja
o Começar a limpar de alto para baixo e das zonas mais distantes da
porta de entrada para a porta de entrada/saída;
o Ter um cuidado especial na limpeza de objetos mais tocados (ex:
interruptores; maçanetas das portas; torneiras; corrimãos; mesas;
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cadeiras; teclados de computadores; telefones e outros) e áreas mais
frequentadas;
o À medida que se vai limpando, depositar os materiais descartáveis em
sacos apropriados (de cor diferente dos habituais, ou devidamente
identificados), tendo o cuidado de não contaminar o exterior do saco.
 Saída da área suja
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o No final da limpeza, esperar para ter o espaço totalmente arejado e só
depois fechar as janelas;
o Limpar os frascos e produtos de limpeza antes de sair;
o Limpar as luvas e calçado por fora sem os retirar;
o Colocar o saco sujo dentro de outro limpo e fechar o saco;
o Sair da área e fechar a porta, sempre que possível;
o Terminadas as limpezas, colocar os EPI reutilizáveis, em embalagem
própria hermeticamente fechada, para os transportar até à zona de
desinfeção/lavagem do material e os EPI descartáveis nos sacos de
resíduos.
 Resíduos
o Os sacos de resíduos devem ser colocados no contentor (“caixote do
lixo”) dos resíduos indiferenciados. Estes resíduos não devem, em
caso algum, ser colocados no contentor de recolha seletiva, nem
depositados no ecoponto;
o Nunca deixar os sacos de resíduos em espaços públicos, ou zonas
onde possam ser mexidos.
4. Frequência de limpeza



A desinfeção dos espaços e superfícies deve ser efetuada, no mínimo,
com frequência diária e sempre que se mostrar necessário, de acordo
com a técnica abaixo descrita;



As frequências de referência são:
o Casas de banho – Intervalos, hora de almoço e final das aulas;
o Zonas e objetos de uso comum – corrimãos, maçanetas das portas,
interruptores, zonas de contacto frequente – após cada utilização;
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o Salas de aula – no final de cada utilização, sempre que haja mudança
de turma;
o Salas de professores – de manhã e à tarde;
o Refeitórios – logo após a utilização de um grupo e antes de outro entrar
na área, especialmente as mesas e zonas de self-service.
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5. Produtos e técnicas de desinfeção



A limpeza e desinfeção de espaços escolares interiores utiliza os
seguintes produtos e técnicas:
o Agentes de desinfeção:
 Solução de hipoclorito de sódio pronta a usar (já diluída) com a
concentração de 0,05%. Se tiver de diluir o hipoclorito de sódio
ou outro produto com igual poder desinfetante e álcool a 70º
(para superfícies que não suportam o hipoclorito de sódio) – ver
indicações na tabela seguinte:

o Método de aplicação:
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 A limpeza deve ser húmida com:
 Balde e esfregona para o chão;
 Panos de limpeza descartáveis ou panos reutilizáveis
(laváveis) de microfibras, se houver condições para
serem lavados e desinfetados pelo calor, em máquina de
15

lavar;
 Sempre que possível, deixar as superfícies humedecidas,
até que sequem, ao ar, para que o desinfetante possa
atuar eficazmente.

o Ordem de limpeza dos espaços fechados (Salas de aula, salas de
professores, entre outros):
 A limpeza deve começar de alto para baixo, das zonas mais
limpas para as mais sujas, e das mais distantes da porta de
entrada para a porta de entrada/saída. O chão deverá ser o
último a ser limpo;
 Ter especial cuidado na limpeza de objetos mais tocados (ex:
interruptores; maçanetas das portas; torneiras; corrimãos;
mesas;

bancadas;

cadeiras;

teclados

de

computadores;

telefones e outros) e áreas mais frequentadas.

o Procedimentos Gerais:
 Lavar primeiro as superfícies com água e detergente e, em
seguida, espalhar uniformemente a solução de hipoclorito de
sódio nas superfícies;
 Deixar atuar o desinfetante nas superfícies durante, pelo menos,
10 minutos, sempre que possível;
 Enxaguar as superfícies só com água;
 Deixar secar ao ar, sempre que possível.
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o Procedimentos Específicos:
 Superfícies e equipamentos que devem ser alvo de especial
atenção: maçanetas de portas; interruptores de luz; telefones;
botões de elevadores (se existirem); torneiras; manípulos de
autoclismos; corrimãos; materiais de computadores, tais como
teclados, ecrãs e rato; equipamentos eletrónicos ou outros
existentes que sejam de manuseamento frequente;
 Chão (último a limpar): deve ser lavado com água e detergente
comum, seguido da desinfeção com solução de hipoclorito de
sódio pronta a usar, ou solução diluída em água fria no momento
da utilização, conforme anexo IV e instruções do fabricante;
 Instalações sanitárias: devem ser lavadas, preferencialmente,
com produto que contenha na composição detergente e
desinfetante (2 em 1) porque é de mais fácil e rápida aplicação e
desinfeção. O balde e a esfregona utilizados nas casas de banho
não devem ser usados noutros espaços. Deve-se utilizar panos
diferentes para os lavatórios e as áreas à volta destes e para o
exterior das sanitas.
o Limpeza e desinfeção das superfícies de áreas comuns
Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas comuns deve-se
seguir as seguintes indicações:
 Preparar a solução de lixívia (hipoclorito de sódio) com
concentração original de 5% ou mais de cloro livre. A lixívia deve
ser diluída na altura de utilizar. A solução diluída deve ser a
0,1%, na proporção de 1 parte de lixívia para 99 partes iguais de
água;
 Lavar primeiro as superfícies com água e detergente;
 Espalhar uniformemente a solução de lixívia nas superfícies;
 Deixar atuar a lixívia nas superfícies durante pelo menos 10
minutos – ler as instruções do fabricante/fornecedor. Essa etapa
é fundamental;
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 De seguida, enxaguar as superfícies só com água quente;
 Deixar secar.
o A limpeza das casas de banho deve seguir a seguinte sequência:
 Iniciar a limpeza pelos lavatórios (primeiro as torneiras e só
depois o lavatório) e superfícies à volta destes;
17

 De seguida, passar para a limpeza dos sanitários:
Parte interior:
 Aplicar o produto detergente com base desinfetante,
deixando atuar durante, pelo menos, 5 minutos;
 Esfregar bem por dentro com o piaçaba;
 Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita
para que este também fique limpo;
 Volte a puxar a água.
Parte exterior:
 Espalhar o detergente/desinfetante na parte superior da
sanita e sobre a tampa;
 Esfregar com o pano: primeiro a tampa e só depois a
parte exterior da sanita (parte superior e os lados);
 Passar o pano só com água;
 Deixar secar ao ar;
 Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo no final.
 No final da limpeza, deve voltar a passar um pano
humedecido em desinfetante em todas as torneiras.
 O chão deve ser lavado como descrito anteriormente.
o Refeitórios:
 Respeitar os planos de limpeza de refeitórios existentes,
utilizando agentes de limpeza e desinfeção aprovados pela
legislação em vigor para o setor alimentar.
 Os profissionais da área de preparação e confeção dos
alimentos devem:
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 Usar sempre máscara, durante as fases de preparação,
confeção e distribuição dos alimentos;
 Lavar as mãos com água e sabão imediatamente antes e
após a manipulação de alimentos crus ou antes e após a
utilização da casa de banho;
 Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou
com solução antisséptica de base alcoólica (SABA);
 Cumprir a etiqueta respiratória.
6. Responsáveis pela limpeza e desinfeção

Compete ao Coordenador dos AO definir a escala de serviço e responsabilidades
neste âmbito.
Em cada setor de aulas estará uma equipa de 3 AO para assegurar as tarefas de
limpeza e desinfeção diárias, tendo cada AO a seguinte tarefa:


AO 1 – Higieniza;



AO 2 – Desinfeta;



AO 3 – Enxagua (água quente, de preferência).

Serão seguidas as determinações constantes neste Plano.
7. Notas Finais


É proibida a entrada no espaço escolar sem máscara.



Uma vez no interior do recinto escolar, todos os utentes (pessoal docente e não
docente, alunos e visitantes) terão de manter a máscara colocada.



Deverá ser mantido um distanciamento social permanente (mínimo de 2m).



À exceção dos AO e AT de serviço, da equipa do diretor e da equipa ENES,
professores e alunos deverão abandonar a escola depois de cumpridas as aulas,
requisitar/devolver livros/DVD/outros na Biblioteca ou eventuais afazeres nos
serviços administrativos.



O trabalho autónomo ou de preparação letivo deverá ser realizado em casa.
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8. Anexos

19
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Fontes:


Roteiro_E@D_VFinal;



Plano_de_Ação_ESAG_ECCN_Final;



Plano_Contingência_ESAG;



DGEstE - Regresso aulas em regime presencial 11 e 12 anos de escolaridade e 2 e 3 anos
dos cursos de dupla certificação do ensino secundário;
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Informação da DGEstE com a orientação da DGS e a colaboração do EMGFA - Limpeza e
Desinfeção superfícies em ambiente escolar no contexto da pandemia Covid – 19;



Orientação_DGS_014-2020;



Orientação_DGS_024-2020.
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Vila Nova de Gaia, 11 de maio de 2020
O Diretor
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