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Introdução 

 

O Despacho n.º 2836-A/2020, de 2 de março, ordena aos empregadores públicos a elaboração de um plano 
de contingência alinhado com as orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde, no âmbito da prevenção e 
controlo de infeção por novo Coronavírus (COVID-19). É nesse sentido que o Agrupamento de Escolas D. Manuel de 
Faria e Sousa vem elaborar um Plano de Contingência que preveja múltiplos cenários para fazer face à eventualidade 
de infeção de alunos/educadores/professores/assistentes operacionais/assistentes técnicos do agrupamento por 
parte de um surto de coronavírus de modo a controlar e combater a sua proliferação. 

 

Apesar de ser patente a evolução verificada ao longo dos anos no sentido de uma melhoria das condições de 
saúde, a história mostra-nos que é necessário agir com rapidez e eficiência de modo a minimizar o impacto que este 
novo vírus poderá provocar na saúde das populações. Assim, é importante intervir no sentido de diminuir a 
probabilidade de contágio. As escolas são espaços prioritários para a implementação de Planos de Contingência para 
a pandemia de Coronavírus, uma vez que pelas suas características, são locais ideais para a disseminação do vírus. 
São áreas onde se encontram muitas pessoas em simultâneo e cujo funcionamento implica a interação em grupos, 
em salas fechadas, onde a partilha de objetos é uma constante e em situações de proximidade. Com vista a 
minimizar os efeitos da doença e a permitir, tão breve quanto possível, o restabelecimento das atividades normais, A 
E.B. D. Manuel de Faria e Sousa adotará um conjunto de medidas de prevenção e contenção da doença que lhe 
permitirá enfrentar, de modo adequado, as possíveis consequências de uma pandemia de COVID-19, em estreita 
articulação com as famílias e o Centro de Saúde. O objectivo do Plano de Contingência é manter a atividade das 
escolas do Agrupamento, em face dos possíveis efeitos da pandemia e respectivas repercussões nas atividades 
escolares e no ambiente familiar e social de toda a comunidade educativa. O Plano de Contingência do Agrupamento 
que agora se apresenta é adaptado à realidade do Agrupamento e em concordância com as orientações da DGS.  

 

1. Enquadramento da Questão 
 

1.1 Explicitação do que é o Coronavírus – COVID-19 
 

 Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o COVID-19. Normalmente 
estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser semelhantes a uma gripe comum ou evoluir 
para uma doença mais grave, como pneumonia. 

A fonte da infeção é desconhecida e ainda pode estar ativa, segundo as informações publicadas pelas 
autoridades internacionais. 

A maioria dos primeiros casos estavam associados a um mercado de venda de alimentos e animais vivos (peixe, 
mariscos e aves) em Wuhan. Há suspeitas que o vírus seja de origem animal, mas ainda não existem certezas 
existindo necessidade de continuar com as investigações. 

 

Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se:  

 



 

 

3 

3 

− Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);  

− Pelo contacto direto com secreções infeciosas;  

− Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron).  

 

O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no conhecimento sobre os primeiros 
casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do mesmo subgénero. A transmissão de pessoa para pessoa foi 
confirmada e julga-se que esta ocorre durante uma exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da 
disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais 
podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de pessoas que estão próximas. O contacto das mãos com 
uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular 
(boca, nariz ou olhos), pode conduzir à transmissão da infeção. 

 

1.2 Principais Sintomas 

 

Os sintomas registados incluem os sintomas típicos de infeção respiratória (febre ou tosse ou dificuldade 
respiratória). Em casos mais graves pode evoluir para pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência 
renal e, até mesmo, levar à morte. 

Até à data não existe vacina ou tratamento específico para esta infeção.  

As medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir têm em conta as vias de transmissão direta (via 
aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados). 

 

1.3. Tempo de Incubação e Formas de Manifestação 

 

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 dias, segundo as últimas 
informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos 
próximos decorre durante 14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado.  

As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta (via aérea e por 
contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados). 

 

2. Estrutura de Coordenação/Intervenção 
 

 O Diretor do Agrupamento é a entidade máxima que tutela o presente Plano de Contingência – COVID-19. 

 

Compete ao Diretor a implementação e coordenação do plano de contingência, tendo por funções diretas:  
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- A garantia da normalidade, na medida do possível, das atividades letivas;  

- O contacto com a linha SNS 24 (808 24 24 24) no caso de suspeita de alunos com COVID-19;  

- O contacto com os Encarregados de Educação, no caso de suspeita de alunos com COVID-19;  

- A implementação das medidas que o Delegado de Saúde vier a aconselhar;  

- O contacto com as entidades do Ministério da Educação em caso de elevado absentismo, e implementação 
das diretivas emanadas por este organismo;  

- O contacto com a autarquia para assegurar a substituição de funcionários nos sectores considerados 
prioritários, e a sua eventual deslocação entre as Escolas do Agrupamento;  

- Ordenar o fecho da escola, de acordo com as recomendações das entidades competentes. 

 

Da equipa de Implementação do Plano de Intervenção fazem parte os elementos da Associação de pais, da 
Coordenadora da Escola, da Direção do Agrupamento. 

Nos Serviços de Apoio a Alunos estão os representantes da Associação de pais Liliana Anabela Leite e Maria 
Elisabete Matos. Está prevista a constituição de diferentes grupos de pessoal da Associação de pais, de modo a 
garantir a sua substituição na eventualidade de absentismo por doença ou necessidade de isolamento. 

O acompanhamento de indivíduos infetados na sala de isolamento na da Escola Básica de Margaride cabe 
Liliana Anabela Leite Couto, representante da Associação de pais.  

Os contactos diários com as famílias cabem Presidente da Associação e Diretor do Agrupamento, que no 
caso de seu impedimento recairão na representante da Associação de Pais Maria Elisabete Matos. 

 

3. Plano de Contingência 
 

3.1 Identificação dos efeitos que a infeção de trabalhadores pode causar no serviço ou 
entidade. 

 

Caso se confirme a existência de casos comprovados de coronavírus será considerada: 

a) Redução ou suspensão do período de atendimento dos serviços administrativos, consoante o caso; 
b) Suspensão de eventos ou iniciativas públicas previstas no Plano Anual de Atividades, realizados quer em 
locais fechados quer em locais abertos ao público; 
c) Suspensão de atividades de formação presencial, dando preferência a formações à distância; 
d) Suspensão da aplicação de métodos de seleção que impliquem a presença dos candidatos, no âmbito de 
procedimentos concursais; 
e) Suspensão do funcionamento de bares, cantinas, bibliotecas, refeitórios e utilização de outros espaços 
comuns. 
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3.2 Preparação para fazer face a um possível caso de infeção de COVID-19  

 

 3.2.1 Procedimentos Preventivos 

 

 Os docentes, alunos ou demais acompanhantes que tenham regressado ou que tenham estado em contacto 
próximo ou direto com quem tenha regressado de país ou zona de risco para a infeção de COVID-19, identificados 
pela DGS, devem, nos 14 dias subsequentes, monitorizar o seu estado de saúde, medindo a temperatura corporal 
duas vezes ao dia, registando os valores e estando atentos a tosse ou a dificuldades respiratórias. Devem ainda 
evitar cumprimentos sociais com contacto físico. Recomenda-se a ponderação relativamente à conveniência de 
deslocação aos países ou zonas em que a propagação do vírus se mostra mais ativa. 

 Quaisquer alterações ao estado de saúde devem ser comunicadas de imediato à linha SNS 24 (808 24 24 24) 
que analisará o risco em concreto e dará as devidas recomendações/orientações. 

Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças e dos alunos, devem manter-se as janelas 
e/ou portas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar e evitar toques desnecessários em superfícies. 

 Pessoas externas ao processo educativo (p. ex. fornecedores) só devem entrar no recinto escolar quando tal 
for imprescindível e, sempre, de forma segura, utilizando máscara e evitando contacto com as crianças, alunos e 
pessoal docente e não docente. 

 

3.2.2 Divulgação/Sensibilização  

 

Serão divulgadas junto da comunidade educativa, de forma preventiva, as medidas básicas de prevenção 
para impedir a propagação de doenças numa lógica de preparação pró-ativa e de capacitação do público-alvo. Serão 
reforçadas as informações sobre os procedimentos básicos de higienização das mãos, procedimentos de etiqueta 
respiratória, procedimentos de colocação de máscara cirúrgica e procedimentos de conduta social, a saber: 

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

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

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

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

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

- Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções respiratórias. 
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Estas informações serão divulgadas por correio electrónica, afixadas através de cartazes em locais de estilo 
das escolas e remetidas através de circulares internas. Será reforçado junto das associações de pais essas mesmas 
informações. 

3.2.3 Limpeza 

Será aumentada a frequência da limpeza da sala, não bastando cumprir os horários habituais de limpeza 
cumpridos habitualmente. 

Efetuar a limpeza usando o material de proteção aconselhado. 

Reforçar a disponibilização de sabão nas casas de banho. 

Reforçar a limpeza de material didático de contacto frequente  

Reforçar a limpeza na sala de informática, nomeadamente de teclados, ratos e monitores.  

Desinfetar maçanetas das portas e corrimões à hora de almoço e ao final do dia.  

Reforçar a limpeza e manutenção das casas de banho (os funcionários que efetuam a limpeza das casas de 
banho não deverão ser os mesmos que fazem a limpeza dos refeitórios). 

Reforçar a limpeza dos balcões de contacto ao público nos serviços administrativos, bares e refeitório. 

Efetuar a limpeza da área de isolamento após cada caso reportado. 

Procedimentos mais específicos estão presentes no Plano de Higienização do Agrupamento, que segue em 
anexo ao presente Plano de Contingência. 

Pulverização semanal (Sexta ao final do dia) com produto desinfetante. 

 

3.2.4. Atividades essenciais e prioritárias 

  

 Destacam-se como atividades essenciais e prioritárias a segurança e vigilância dos edifícios da escola, a 
limpeza dos espaços e respetiva desinfeção, o funcionamento dos serviços administrativos, o estabelecimento de 
contactos com o exterior (nomeadamente pais e encarregados de educação, serviços de saúde e outros). O contacto 
de diretores de turma/professores titulares de turma/ educadores com pais e encarregados de educação durante a 
vigência do plano de contingência deve ser feita preferencialmente por telefone e por email e não presencialmente 
na escola. 

 3.2.5. Atividades não prioritárias 

 As visitas de estudo, saídas da escola, feiras ou encontros na escola ficam suspensos temporariamente até 
novas indicações. 

 A realização de atividades letivas e reuniões será mantida enquanto for possível, de acordo com as 
indicações recebidas pelas entidades competentes. 

 



 

 

7 

7 

4. Código de Conduta 

 

- O uso de máscara na sala do Prolongamento da Associação é aconselhado. A sala do prolongamento tem máscaras 
de reserva e incentiva as crianças a usar, mas nas idades em questão não pode obrigar. 

- À entrada da escola será medida a temperatura corporal. 

- Ao chegar à escola desinfetar as mãos com uma solução antisséptica de base alcoólica (SABA). 

- Os alunos podem encontrar postos para desinfeção Automáticos na entrada da sala. 

- Os alunos devem respeitar a sinalética existente na escola de orientação dos espaços e trajetos. 

- Lavar frequentemente as mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de 
banho e sempre que necessário. 

- Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc. 

- Os alunos devem no horário de prolongamento podem ir alguns minutos ao recreio, mas em espaços de tempo 
diferentes conforme o ano. 

- Devem ser cumpridas as regras de etiqueta respiratória (tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o 
cotovelo fletido, e nunca para as mãos, evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca) e de distanciamento físico. 

- Não deve ser partilhado material escolar entre alunos. 

- Os alunos devem fazer-se acompanhar sempre da sua mochila e não a colocar em conjunto com as dos seus 
colegas. 

- A desinfeção da secretária de trabalho e do computador deverá ser feita pelas representantes da Associação. 

- Caso os alunos apresentem sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 devem contactar o SNS 24 (808 242424) ou 
outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as indicações fornecidas 
pelos profissionais de saúde. 

5. Orientações na Sala do Prolongamento 
 

- Para entrar na sala de prolongamento, devem dirigir-se pelo caminho indicado. 

- O Prolongamento funciona das 7:30 horas até 8:45 horas. E das 17:30 às 19:00. No período da tarde será medida a 
temperatura e verificação da existência de algum sintoma nas crianças. Em caso de existência de algum sintoma será 
barrada a entrada a essa criança, sendo a responsabilidade da escola e/ou da professora respetiva. 

- Os alunos devem respeitar o plano de sala de aula elaborado, sentando-se sempre com o mesmo colega de 
carteira, preferencialmente aluno que seja contacto frequente. 
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- Nas idas à casa de banho existe a lotação máxima de dois alunos em simultâneo, desde que sejam da mesma 
turma. No caso de serem de turmas distintas apenas é autorizada a utilização por um aluno de cada vez. Estão 
desativados lavatórios alternados, bem como urinóis alternados. 

- A saída deverá ser feita pelo portão lateral da escola conforme sinalética do chão, evitando cruzamentos com os 
alunos que a essa hora entram, no espaço escolar, pelo portão pequeno. 

6. Procedimentos num caso suspeito 

 

 Os casos suspeitos de coronavírus serão aconselhados a ficar em isolamento profilático. Nestes casos é 
utilizado o formulário constante em anexo ao Despacho N.º 2836-A/2020, de 2 de março, dele fazendo parte 
integrante, designado por «Certificação de Isolamento Profilático - Identificação de trabalhadores/alunos em 
situação de isolamento», Mod. 1-DGAEP, o qual substitui, consoante o caso, o respetivo documento justificativo da 
ausência ao trabalho, devendo aquele formulário ser remetido pelos serviços de saúde competentes à secretaria-
geral ou equiparada da área governativa a que pertence o serviço ou estabelecimento visado, no prazo máximo de 
cinco dias úteis após a sua emissão. 

 

 Por caso suspeito entende-se alguém que apresente sintomas de infeção respiratória (febre ou tosse ou 
dificuldade respiratória) e critérios epidemiológicos (história de viagem para áreas com transmissão comunitária nos 
14 dias antes do início de sintomas ou contacto confirmado ou provável de infeção por SARS-CoV-2/COVIS-19 nos 14 
dias antes do início dos sintomas ou profissional de saúde ou pessoa que tenha estado numa instituição de saúde 
onde são tratados doentes com COVID-19). 

 

 Igualmente de forma preventiva cada estabelecimento de ensino deverá assegurar uma área de 
“isolamento”, com a existência de material necessário ao acompanhamento de um caso suspeito presente na 
escola. 

No que se refere à sala do prolongamento a área de isolamento será indicada para o efeito (Sala de 
Isolamento). É um espaço de acesso fácil e central a todo o espaço escolar, com uma entrada e uma saída separadas. 
Está próxima do telefone e tem uma banca, cadeiras. A área de isolamento está equipada com: kit com água e alguns 
alimentos não perecíveis; contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico); solução antisséptica 
de base alcoólica - SABA (disponível no interior e à entrada desta área); toalhetes de papel; máscara(s) cirúrgica(s); 
luvas descartáveis; termómetro. Tem próximo casa de banho dedicada (casa de banho de Direção e Serviços 
Administrativos). O acompanhamento de casos suspeitos seguirá o percurso previsto para evacuação em caso 
suspeito, sendo sempre acompanhado com a devida distância por um assistente operacional, nomeadamente 
António Costa (turno da manhã) ou Fátima Pinto (turno da tarde), sob supervisão de Paula Costa. 

No caso de se verificarem a simultaneidade de vários casos suspeitos o mesmo será encaminhado para a sala 
de atendimento aos encarregados de educação. 

 

 Procedimento a adotar perante caso suspeito no espaço da sala do Prolongamento:  
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Qualquer aluno/docente/assistente com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou que 
identifique um aluno/docente/assistente com critérios compatíveis com a definição de caso suspeito, informa a 
Direção/Coordenação da Escola (preferencialmente por via telefónica) que encaminha o aluno/docente/assistente 
com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica para se dirigir para a área de “isolamento”, definida no 
Plano de Contingência e é contactado o ponto focal designado previamente pela Direção do agrupamento. Sempre 
que se trate de um adulto, dirige-se sozinho para a área de isolamento. 

Nas situações necessárias (ex. dificuldade de locomoção) estará assegurada a assistência adequada ao 
aluno/docente/assistente até à área de “isolamento”. Sempre que possível deve-se assegurar a distância de 
segurança (superior a 1 metro) do doente.  

Quem acompanhe o aluno com sintomas deve cumprir as precauções básicas de controlo de infeção, quanto 
à higiene das mãos. 

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 ao estabelecimento de 
educação ou ensino, preferencialmente em veículo próprio. 

Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um adulto, contacta o SNS 24 ou 
outras linhas criadas para o efeito e segue as indicações que lhe forem dadas. O diretor ou o ponto focal do 
estabelecimento de educação ou ensino pode realizar o contacto telefónico se tiver autorização prévia do 
encarregado de educação. 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 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 em contexto escolar”. 

  • 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.  

Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito, a Autoridade de 
Saúde Local será informada da situação pelo diretor ou ponto focal. 

Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pela SNS 24 ou outras linhas de triagem telefónica, é contactada de 
imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, cujos contactos telefónicos devem constar 
num documento visível na área de isolamento, e estar gravados no telemóvel do ponto focal e do diretor do 
estabelecimento de educação ou ensino. 

Os alunos e professor da turma do caso suspeito, no caso de se verificar em sala de aula, ficam em 
isolamento no espaço escolar, preferencialmente na sala de aula. 

 Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em dois sacos de plástico, resistentes, 
com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e devem ser colocados em contentores e 
resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos). 
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7. Procedimentos perante um caso suspeito validado 

Na situação de Caso suspeito validado: 

Perante a comunicação ao estabelecimento de educação ou ensino, de um caso confirmado de COVID-19 de 
uma pessoa que tenha frequentado o estabelecimento, são ativados todos os procedimentos constantes no Plano de 
Contingência e contactado o ponto focal designado previamente pela Direção do estabelecimento de educação ou 
ensino. 

A Associação de Pais informa o ponto focal contacta de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de 
Saúde Pública Local, a informar da situação. 

A Associação De Pais colabora com a Autoridade de Saúde Local na identificação dos contactos próximos do 
doente. 

A Associação de Pais informa os restantes elementos da existência de Caso suspeito validado, a aguardar 
resultados de testes laboratoriais, mediante os procedimentos de comunicação estabelecidos no Plano de 
Contingência.  

No final da utilização da sala de isolamento na eventualidade de um caso 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. 

No caso de se um aluno/profissional informar que está em casa com sintomas da doença, ou com a doença 
será efetuada a identificação dos espaços frequentados e listagem dos contactos próximos estabelecidos, o reforço 
das medidas de limpeza e higienização dos espaços e materiais utilizados e o reforço da vigilância das pessoas que 
estiveram em contacto de maior proximidade em contexto escolar.  

 

8. Procedimento 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:  

 

1. “Alto risco de exposição”:  

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

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

- 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. 
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2. “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como:  

- Quem 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);  

- 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).  

 

Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias desde a data 
da última exposição a caso confirmado. A escola informará o Delegado de Saúde dos contactos próximos resultantes 
da validação de um caso suspeito. 

9. Contactos 

 

 

Linha Saúde 24 – 808 24 24 24 

 

Centro de Saúde de Felgueiras – 255 310 920 

- ucc.felgueiras@arsnorte.min-saude.pt 

- gaa.csfelgueiras@gmail.com  

 

Bombeiros Voluntários de Felgueiras – 255 926 666 

 

Delegado de Saúde – 255 872 901 (Centro de Saúde de Felgueiras)  

– usp.valesousanorte@arsnorte.min-saude.pt 

 

Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa – 255 926 669 

- manueldefariaesousa@gmail.com 
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8. Divulgação do Plano de Contingência e Avaliação 

 

Este plano de contingência será divulgado pela Escola e esclarecimentos serão prestados a todos os 
membros da comunidade educativa.  

O plano será publicado na página da internet do Agrupamento de Escolas D. Manuel de Faria e Sousa 
(www.manuelfariasousa.pt) e afixado em lugares de estilo.  

O mesmo será reavaliado e atualizado sempre que necessário, em articulação com as entidades 
competentes e de acordo com novas orientações emanadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Felgueiras, 10 de setembro de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da APEECEM 
 

________________________ 
(Manuel Luís Almeida Barbosa) 
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e-mail:apeecem@gmail.com 
contacto: 91249617 
viste-nos no facebook em APEECEM 
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