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I. ENQUADRAMENTO 

 
Na atual situação relacionada com o COVID-19, as Autoridades de Saúde Nacionais 

determinam, a todos os serviços ou estabelecimentos, a elaboração de planos de 

contingência que minimizem o risco de contágio e permitam o bom funcionamento 

das atividades essenciais. 

O objetivo do Plano de Contingência é manter a atividade das escolas do 

Agrupamento, em face dos possíveis efeitos da infeção, nomeadamente o 

absentismo de professores e alunos, assistentes operacionais e técnicos, pessoal do 

refeitório e respetivas 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 

emanadas até esta data e contempla as estratégias definidas para o ensino 

presencial, nomeadamente ao nível do planeamento, reorganização do espaço 

escolar, promoção de comportamentos preventivos, gestão adequada de casos e 

definição do plano de comunicação. 

A aplicação das medidas previstas no plano de contingência não prejudica a 

aplicação das recomendações e informações emitidas e a emitir pela DGS. 

Qualquer situação não prevista neste plano será analisada e avaliada caso a caso. 

O Plano poderá ser reajustado/atualizado a qualquer momento, tendo em conta a 

evolução do quadro epidemiológico da COVID-19. 
 

1. A COVID-19 

 
Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte 

o Coronavírus (SARS-CoV2). 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção desse vírus. A doença manifesta-se 

predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, tosse e 

dificuldade respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os quais, 

odinofagia (dor de garganta), dores musculares generalizadas, perda transitória do 

paladar ou do olfato, diarreia, dor no peito e dor de cabeça, entre outros. 

A pessoa infetada pode não apresentar sinais ou sintomas (assintomática). 

As crianças e jovens diagnosticados com COVID-19 têm habitualmente uma 

manifestação ligeira da doença, com menor risco de complicações e hospitalização. 
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Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente 

através de: 

• Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando 

uma pessoa infetada tosse, 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. 

Existem ainda estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente 

infetados em espaços fechados. 

Atualmente, 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. 

A transmissão de SARS-CoV-2 pode ocorrer cerca de dois dias antes da manifestação 

de sintomas. 

 

 
2. Medidas de prevenção 

 
No sentido de minimizar o risco de infeção por SARS-CoV-2, é fundamental adotar 

medidas de prevenção e controlo da transmissão da COVID-19. 

Considerando-se que o vírus se transmite de pessoa para pessoa, essencialmente 

através de gotículas que podem ser inaladas ou depositar-se em superfícies ou 

objetos em que tocamos, e, eventualmente, através de aerossóis potencialmente 

infetados em espaços fechados, destacam-se as seguintes medidas: 

 Distanciamento entre pessoas; 

 Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos e etiqueta respiratória; 

 Utilização de equipamentos de proteção individual (por exemplo máscaras); 

 Higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos espaços; 

 Automonitorização de sintomas, não se deslocando para a escola pessoas com 

sintomas sugestivos de COVID-19. 
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II. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 
1. Estrutura de Comando e Controlo 

 
A Cadeia de Comando e Controlo define a liderança e coordenação em situação 

de infeção pelo COVID-19. A coordenação da cadeia é assumida pela diretora do 

AEEON. 

O Responsável indicado em cada estabelecimento será o ponto focal e na sua 

ausência, o substituto assumirá essa função. 

A equipa organiza-se de acordo com o organigrama seguinte: 
 
 
 
 
 

 

Coordenadora 

Diretora - Estela Tomé 
 

 

Gestão de Serviços e Materiais 
 

Sónia Brito - Subdiretora 

Rosa Ferreira - Adjunta da Diretora 

Conceição Neto- Adjunta da Diretora 

Carla Cruz- Adjunta da Diretora 

 
 

 
Estabelecimentos 

de ensino 

 
Coordenadores de 
estabelecimento 

Serviços 
Administrativos 

Coordenadora 
Assistentes 

Técnicos 
Isabel Coutinho 

Serviço de 
apoio à 

docência 
Coordenadora 

Assistentes 
Operacionais 

Celeste Adrego 

 
Refeitório 

 

Coordenadora 
Joana Sá 

 
Materiais 

Assistente 
Técnica 

Élia 
Mansinho 

 
 
 
 
 

 

Esquema 1 – Equipa de comando e controlo  
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ES Esmoriz 
Subdiretora 
Sónia Brito 

Carla Cruz 

EB FE 
Coordenadora 
Maria Amaral 

Luísa Terra 

EB Maceda 
Coordenador 
Elísio Almeida 

Anabela Soares 

JI Gavinho Aida Oliveira Irene Godinho 

EB Gavinho 
Coordenadora 

Isabel Fernandes 
Alice Santos 

EB Estrada 
Coordenador 

José Pinto 
Prudência Gomes 

EB Campo Grande 
Coordenador 
José Mesquita 

Paula Mendes 

EB Torre 
Coordenadora 

Manuela Oliveira 
Vânia Gomes 

 

2. Responsável e ponto focal de cada estabelecimento 

 
Em cada estabelecimento de ensino do AEEON são responsáveis pela aplicação 

do Plano de Contingência: 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

   
 

   
 

   

Esquema 2. Responsável /ponto focal dos estabelecimentos de ensino 
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Fátima Moura 
Coordenadora 
Carla Marques 

EB Praia 

Paula Cruz 
Coordenadora 
Claudia Gomes 

EB Vinha 

Rosa Lima 
Coordenador 

Isabel Valverde 
EB Relva 

Lúcia Costa 
Coordenadora 

Cristina Bernardes 
EB Murteira 

Margarida 
Fernandes 

Coordenadora 
Prazeres Resende 

EB Outeiral 

Es
ta

b
el

ec
im

en
to

s 
d

e 
En

si
n

o
 



 

 

3. Responsabilidades 

 
A Diretora como responsável pela implementação e coordenação do plano de 

contingência do AEEON tem por funções diretas: 

- A garantia da normalidade, na medida do possível, das atividades letivas; 

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

- O contacto com as entidades externas (Delegada de Saúde, DGE, DGESTE); 

- O contacto com a DGESTE Centro em caso de elevado absentismo, e 

implementação das diretivas emanadas por este organismo; 

- A definição de medidas alternativas de fornecimento de refeições aos alunos 

carenciados, no caso de encerramento do refeitório; 

- Assegurar a substituição de funcionários nos sectores considerados prioritários, 

e a sua eventual deslocação entre as Escolas do Agrupamento; 

- Ordenar o fecho de algum estabelecimento de ensino, de acordo com as medidas 

tomadas pelas entidades competentes. 

A Subdiretora e as Adjuntas da Diretora são responsáveis pela gestão de serviços 

e materiais e coordenam os Serviços Administração Escolar, de apoio à docência 

e o setor dos materiais. 

A Coordenadora dos Serviços de Administração Escolar identifica as atividades 

prioritárias no seu setor e organiza o serviço em conformidade. Monitoriza as 

faltas ao serviço dos funcionários docentes e não docentes e mantém a 

Coordenadora da Equipa Operativa informada do número de faltas por motivo 

de infeção do COVID-19. 

A Coordenadora dos Assistentes Operacionais é responsável pelo serviço de 

apoio à docência e assegura que os funcionários cumprem as medidas de higiene 

definidas no plano, bem como o acompanhamento dos alunos à sala de 

isolamento, em estreita ligação com as responsáveis pela gestão de serviços e 

materiais. Identifica as atividades prioritárias no seu setor e organiza o serviço 

em conformidade. 

A Responsável pelo Refeitório assegura a higienização do refeitório, o 

funcionamento do sector, e o fornecimento dos géneros alimentares, em estreita 

ligação com a Adjunta da diretora Rosa Ferreira. 

A Assistente Técnica Élia Mansinho, responsável pelos materiais/despensa, 

mantém os stocks dos produtos de higiene em quantidade suficiente para fazer 
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face às novas exigências e mantém informada a Adjunta da diretora Rosa 

Ferreira. 

Os Coordenadores de Estabelecimento do Ensino Básico (do JI, 1º ciclo, 2º 

ciclo/3º ciclo) são responsáveis pela aplicação do Plano de Contingência em cada 

uma das escolas, como representantes diretos da Diretora. Reportam à Diretora 

todos dados sobre o evoluir da situação e divulgam junto do pessoal Docente, 

Não Docente e Discente toda a informação recebida. No final de cada dia (em 

que haja ocorrência) deve comunicar à Direção o número de casos verificados e 

respetiva identificação. Os Coordenadores devem assegurar-se da existência de 

uma base de dados de contactos atualizada dos alunos/docentes/não docentes 

(ver anexo 3). 

As Assistentes Operacionais de serviço nos estabelecimentos do 1º Ciclo e JI, 

Assistente Operacional de serviço no pavilhão de aulas nos restantes 

estabelecimentos e Assistente Operacional de serviço no Ginásio são 

responsáveis, no seu setor, pelo encaminhamento dos alunos/docentes/não 

docentes sinalizados/sintomáticos até à sala de isolamento. 

Todos os profissionais do Agrupamento são responsáveis pelo encaminhamento 

do aluno/docente/não docente junto de uma das Assistentes Operacionais 

acima designadas, que atuará de acordo com o mencionado na alínea anterior. 

 

 
4. Medidas de prevenção 

 
As medidas de prevenção têm como objetivo dotar a comunidade educativa de 

comportamentos que sejam preventivos. 

Destas medidas fazem parte: a informação, a capacitação para a aquisição de 

hábitos não facilitadores da propagação do vírus, a higienização do ambiente 

escolar, as medidas de isolamento e a reorganização dos espaços e 

equipamentos e procedimentos (ver IV- Reorganização de espaços e 

procedimentos). 
 

a. Medidas gerais 

 
Todos os estabelecimentos de educação devem garantir as condições 

necessárias para adotar as medidas preventivas recomendadas, 

designadamente: 
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- Manter as instalações sanitárias com as condições necessárias para a promoção 

das boas práticas de higiene, nomeadamente a higienização das mãos com água 

e sabão; 

- Garantir a existência de material e produtos de limpeza 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; 

- Garantir a execução do plano de higienização estabelecido. 

- Confirmar que a gestão de resíduos diária é assegurada, sem necessidade de 

proceder a tratamento especial; 

- Garantir a distribuição das máscaras reutilizáveis ao pessoal docente, não 

docente e alunos. 

- Garantir a existência de equipamentos de proteção individual para o pessoal não 

docente; 

- Garantir a disponibilização de dispensador de solução antisséptica de base 

alcoólica (SABA) e a solução antissética de base alcoólica para desinfetar as mãos 

à entrada do recinto escolar e outros locais previamente definidos. 

- Garantir as condições necessárias para cumprir, sempre que possível, com as 

recomendações de distanciamento físico nos vários espaços. 

- Promover as boas práticas de higiene, nomeadamente a higienização das mãos 

com água e sabão, e secagem com toalhetes de papel, com frequência por parte 

do pessoal docente e não docente e alunos.  

- Garantir o cumprimento da utilização de máscara para acesso e permanência na 

escola, pelo pessoal docente e não docente, por todos os alunos (acima dos 10 

anos), e ainda encarregados de educação, fornecedores e outros elementos 

externos, em todos os espaços interiores. 

- Recomendar o uso efectivo da máscara pelos alunos, pessoal docente e não 

docente e outro pessoal externo, nos espaços exteriores. 

- Informar a comunidade educativa relativamente às normas de conduta a 

obedecer, no atual contexto, e que visam a prevenção e o controlo da 

transmissão da COVID-19 
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- Evitar a circulação de pessoas  externas   no     interior    do     recinto. Os alunos 

devem ser entregues à porta do estabelecimento pelo seu encarregado de 

educação, ou por pessoa por ele designada, e recebidas por um profissional 

destacado para o efeito. As pessoas externas ao processo educativo (p. ex.: 

fornecedores) só excecionalmente podem entrar no estabelecimento de 

educação e, sempre, de forma segura, com máscara (quando maiores de 10 

anos), evitando o contacto com as crianças. 

- Assegurar que, caso haja equipamentos de ar condicionado ou similares, não são 

ligados em modo de recirculação do ar. 

- Assegurar que os espaços são arejados, mantendo-se, sempre que possível, as 

janelas e/ou portas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar. 

- Divulgar/promover, nos espaços educativos, campanhas de sensibilização para 

as boas práticas de higiene, uso, colocação e remoção de máscara, bem como de 

distanciamento físico e etiqueta respiratória. 

- Na educação pré-escolar e primeiro ciclo, fomentar as idas frequentes às casas 

de banho, para higienização das mãos: 

o lavar as mãos com água e sabão durante, cobrindo todas as superfícies 

das mãos e esfregando-as até ficarem secas 

o reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa 

de banho e sempre que as mãos estejam sujas. 
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b. Código de conduta 

 
1. Vigie o seu estado de saúde e não se desloque para a escola se tiver febre 

(mais de 38º), tosse ou dificuldade respiratória não entre no recinto escolar 

e contacte a linha SNS 24. 

2. É OBRIGATÓRIO o uso de máscara nos espaços interiores das escolas a todo 

o momento, exceto para as crianças até aos 10 anos de idade (pré escolar e 

1º ciclo). A máscara deve ser colocada de modo a tapar o nariz e a boca em 

simultâneo. 

3. Na entrada/saída do estabelecimento, no caso da ES de Esmoriz, EB Maceda 

e EB Florbela Espanca, deverá continuar a registar a entrada/saída pela 

aproximação do respetivo cartão. 

4. Lave frequentemente as mãos, com água e sabão ou desinfete-as com gel, de 

acordo com as instruções afixadas, sobretudo antes e depois de comer, de ir 

à casa de banho ou tocar em superfícies/objetos de uso comum. 

5. Evite o mais possível tocar em objetos e superfícies de uso comum (corrimão, 

maçanetas, interruptores). 

6. Se tossir ou espirrar faça-o para o braço com o cotovelo fletido, e não para as 

mãos. Caso tussa ou espirre para as mãos, deve proceder imediatamente à 

lavagem das mãos. 

7. Evite tocar nos olhos, face ou máscara e se o fizer lave /desinfete as mãos. 

8. Use lenços de papel (de utilização única) para se assoar. 

9. Deite os lenços usados num caixote do lixo e lava as mãos de seguida. 

10. Não partilhe comida, roupas, objetos pessoais (como o telemóvel) e material 

escolar, a não ser que seja desinfetado. 

11. Cumprimente apenas à distância ou com toque de cotovelo em vez de 

apertos de mão e abraços. 

12. Evite aglomerados (mais de 10 indivíduos) e mantenha, dentro do possível, o 

distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar. 

13. Cumpra as regras de entrada e circulação dentro dos estabelecimentos e a 

lotação dos espaços bem como outros procedimentos definidos. A circulação 

far-se-á sempre pela direita. 
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14. Nos locais de atendimento (bufete, papelaria, secretaria) permaneça o 

tempo estritamente necessário à realização do atendimento ou à aquisição 

ou prestação do serviço. 

 

c. Higienização do ambiente escolar 

 
Cumprir o Plano de Higienização do AEEON 

 
d. Medidas de isolamento 

 
A colocação numa área de “isolamento” visa impedir que outros possam ser 

expostos e infetados. Tem como principal objetivo evitar a propagação da 

doença transmissível no serviço e na comunidade. 

Em cada estabelecimento foi definida uma área ou sala de “isolamento”, 

devidamente identificada e comunicada a toda a escola, que tem como 

finalidade evitar ou restringir o contacto direto com quem apresente os sintomas 

antes descritos. 
 

ES Esmoriz Sala de trabalho 3 - Pavilhão A                         

EB Florbela Espanca    Sala 23A- Pavilhão A                                            

EB Maceda Sala - gabinete médico                                         

JI Gavinho Sala de professores                                             

EB Gavinho Sala 2                                                                       

EB Estrada Sala do laboratório                                              

EB Outeiral Sala dos professores                                            

EB Murteira Sala 7                                                                       

EB Campo Grande        Sala dos professores                                            

EB Torre Sala - gabinete 1  

EB Relva Sala de apoio  

EB Vinha Sala dos professores  

EB Praia Sala dos professores  
 

 

 

 

Esquema 3. Sala de isolamento dos estabelecimentos de ensino 
 

A sala de isolamento está equipada com um Kit de material, de acordo com as 

orientações da DGS: cadeira/sofá para a pessoa suspeita de infeção enquanto 

aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM e uma outra 

cadeira para pessoal auxiliar; água e bolachas; caixote de lixo sem tampa; solução 
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antisséptica de base alcoólica; máscara cirúrgica; luvas descartáveis; 

termómetro. 

O espaço deverá ser ventilado frequentemente durante o dia e sempre após a 

saída do aluno/docente/não docente que nela tenha aguardado. 

A sala deverá ser devidamente limpa, bem como o mobiliário nela existente, 

sempre que o aluno/docente/não docente abandone o local, na medida do 

possível. 
 

5. Gestão de caso – atuação do estabelecimento de ensino 

 
a. perante um caso suspeito de covid-19 

 
Perante a identificação de um caso suspeito, devem ser tomados os seguintes 

passos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Fluxograma - atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar 
 

1) Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa presente 

no estabelecimento de educação ou ensino, são imediatamente ativados 

todos os procedimentos constantes no seu Plano de Contingência e é 

contactado o ponto focal designado previamente pela Direção do 

estabelecimento de educação ou ensino. 
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2) O caso suspeito de COVID-19 quando se trate de um menor, é acompanhado 

por um adulto, para a área de isolamento, através de circuitos próprios, 

definidos previamente no Plano de Contingência, que estão visualmente 

assinalados. Sempre que se trate de um adulto, dirige-se sozinho para a área 

de isolamento. Na área de isolamento está afixado o fluxo de atuação 

perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar (Anexo 1). 

3) 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. 

4) 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. A diretora 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: 

o 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” (Figura 1). 

o 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. 

Devem ser prosseguidos os procedimentos do ponto 5, “Fluxograma de 

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

(Figura 1). 

Nota: 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 pela diretora ou ponto focal do estabelecimento de educação 

ou ensino. 
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5) 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. 

6) A Autoridade de Saúde Local: 

o prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização; 

o esclarece o caso suspeito, se for um adulto ou o encarregado de 

educação, caso se trate de um menor sobre os cuidados a adotar 

enquanto aguarda confirmação laboratorial e sobre os procedimentos 

seguintes (no que for aplicável da Orientação n.º10/2020 da DGS). 

A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de 

realização de teste deve ser feita em viatura própria, ou em viatura própria 

dos encarregados de educação, caso seja menor de idade. Se tal não for 

possível, deve ser utilizada uma viatura de transporte individual, não 

devendo recorrer-se a transporte público coletivo. Durante todo o percurso 

o caso suspeito e o(s) respetivo(s) acompanhante(s) devem manter a máscara 

devidamente colocada. 

7) A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com o estabelecimento 

de educação ou ensino, procede a uma rápida avaliação da situação/risco, 

para decidir a celeridade e amplitude das medidas a adotar. Caso considere 

necessário, pode implementar medidas de proteção, enquanto aguarda 

confirmação laboratorial, nomeadamente: 

8) A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o 

estabelecimento de educação ou ensino sobre as medidas individuais e 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 16 - 



 

 

coletivas a implementar, de acordo com a avaliação da situação/risco 

efetuada, nomeadamente: 

o Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou, 

no limite, de todo o estabelecimento de educação ou ensino; 

o Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais 

utilizados pelo caso suspeito, bem como da área de isolamento 

(Orientação n.º 014/2020 da DGS); 

o 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). 

Para implementação de medidas e gestão de casos, a Autoridade de Saúde 

Local, pode mobilizar e liderar uma Equipa de Saúde Pública. 
 

b. 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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Fluxograma - atuação perante um caso confirmado de COVID-19 em contexto escolar 
 
 
 

1) 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. 
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2) 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. 

3) A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local, 

assegura a investigação epidemiológica (in loco, se necessário): 

o Inquérito epidemiológico; 

o Rastreio de contactos; 

o Avaliação ambiental. 

4) 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: 

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

de todo o estabelecimento de educação ou ensino; 

o 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); 

o 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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c. Medidas coletivas 

 
A Autoridade de Saúde pode determinar, além das medidas individuais a adotar 

pelos contactos, outras medidas coletivas a aplicar pelo estabelecimento de 

educação ou ensino, em obediência do Princípio da Proporcionalidade: 

o Encerramento de uma ou mais turmas; 

o Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação 

ou ensino; 

o Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino*. 

*O encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino só deve ser 

ponderado em situações de elevado risco no estabelecimento ou na 

comunidade. Esta medida apenas pode ser determinada pela Autoridade de 

Saúde Local, envolvendo na tomada de decisão as Autoridades de Saúde 

Regional e Nacional. 

Se considerar necessário, a Autoridade de Saúde Local pode recomendar outras 

medidas. 
 

6. Gestão de surtos 

 
Será considerado um surto em contexto escolar, qualquer agregado de 2 ou mais 

casos com infeção ativa e com ligação epidemiológica. Numa situação em que 

existam dois ou mais casos com origens diferentes, a atuação é análoga, pelo que 

doravante ambas se designam como “surtos”. 

Perante casos de COVID-19, no estabelecimento de educação ou ensino podem 

verificar-se diferentes Cenários: 

A. “Surto” numa turma: casos numa turma ou turmas que funcionem em 

coorte (ver Glossário). Nas coortes, as cadeias de transmissão poderão 

ficar circunscritas a este grupo de contacto mais próximo; 

B. “Surto” em várias turmas sem ligação epidemiológica: casos que 

ocorrem em diferentes turmas no mesmo período temporal, mas sem 

ligação epidemiológica entre eles; 

C. “Surto” em várias turmas com ligação epidemiológica: casos que 

ocorrem em diferentes turmas, resultantes de transmissão secundária ou 

terciária dentro da comunidade escolar; 
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D. “Surto” sem controlo de transmissão: elevado número de casos em 

diferentes grupos da comunidade escolar (alunos, pessoal docente e não 

docente) com transmissão não controlada. 

Perante a existência de um “surto” num estabelecimento de educação ou ensino, 

será necessário uma rápida atuação e aplicação de medidas individuais e 

coletivas pela Autoridade de Saúde Local. 
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III. PLANO DE COMUNICAÇÃO E FORMAÇÃO 

 
1. Equipa 

 
A equipa responsável pela comunicação, articulação e informação sobre o versado 

neste plano é: 

 Comunicação Interna (pessoal docente e não docente, com os alunos): 

o Elementos referenciados na cadeia de comando e controlo; 

 Comunicação externa (equipas de saúde, agentes da proteção civil, entre outros, 

encarregados de educação, associações de pais); 

o Diretor 

o Ponto Focal de cada estabelecimento 
 

2. Divulgação da informação 

 
O plano de contingência será publicado no portal do AE e enviado por email a todos 

os docentes, não docentes e discentes, no sentido de serem 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. Pela leitura atenta 

deste documento poderão igualmente conhecer as medidas preventivas tomadas 

pelo AE, tais como: a reorganização dos espaços, procedimentos e do plano de 

higienização. 

Alguma informação constante deste plano será também afixada em locais visíveis 

dos estabelecimentos de educação pré-escolar e/ou ser enviada por via informática, 

nomeadamente, o mapa dos percursos e as regras de conduta. 

Os cartazes disponibilizados pela DGS, ilustrativos e com os procedimentos corretos 

sobre a higienização das mãos, a utilização da máscara, e outros, serão igualmente 

afixadas nos estabelecimentos em locais específicos no sentido de capacitar a 

comunidade para a minimização do ressico de contágio. 

Nas primeiras aulas e sempre que planificadas, promover-se-á a educação para a 

saúde, para que se propiciem a adoção de comportamentos preventivos. 
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3. Canais de comunicação 

 
Na comunicação serão usados os canais mais apropriados ao tipo de informação a 

prestar, à intencionalidade (capacitação ou informação), ao nível de 

confidencialidade, à urgência da transmissão, entre outros fatores. 

Os canais de comunicação habituais serão os preferenciais, nomeadamente o portal 

do AE, email institucional, telefone, folhetos e cartazes. 
 

4. Informação 

 
A informação veiculada deverá estar sempre atualizada pelo que deve haver 

preocupação de uma validação constante relativamente ao que é publicado pela 

tutela e pela DGS. 

Sempre que for necessário atualizar o plano de contingência ou cartazes afixados 

emitir-se-á uma mensagem por email ou sinalética para evidenciar a alteração. 

O fluxo de informação surgirá sempre de quem lidera e coordena todas as operações 

relacionadas com COVID-19, o diretor, que ou: 

 transmite a informação aos membros da equipa de comando e controlo 

para que estes a disseminem junto dos pares 

 transmite a informação diretamente ao(s) destinatário(s) 

dependendo da gravidade de informação. 

Nas várias situações descritas ao longo do plano estão identificados os fluxos de 

informação. 

A lista de contactos úteis devidamente preenchida deverá estar afixada na sala de 

isolamento, e junto do responsável/ponto focal do estabelecimento. 

Para agilizar e tornar célere a comunicação com as autoridades e saúde, o ponto 

focal de cada escola deverá ter cópia do Anexo 3 – Formulário para as autoridades 

de saúde. 

No caso de identificação de um surto, após indicação da Autoridade de Saúde 

Local/Unidade de Saúde Pública, a Direção do estabelecimento de educação ou 

ensino informa todos os encarregados de educação e restante comunidade escolar 

da existência do surto, das medidas que foram tomadas e das que deverão ser 

adotadas. Esta comunicação deve ser detalhada, preservando a confidencialidade e 

anonimato dos envolvidos. A comunicação com os encarregados de educação e 

restante comunidade escolar pode ser realizada utilizando o Anexo 4. 
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5. Reuniões 

 
a. da equipa de comando e controlo 

 
A equipa reunirá antes do início das atividades letivas. 

A diretora agendará reuniões com a equipa sempre que a situação se alterar, for 

necessário alterar algum procedimento/informação, reportar as sugestões de 

melhorias e/ou constrangimentos. 

 

b. outras 

 
Sempre que necessário, o diretor promoverá reuniões com membros da 

comunidade escolar no sentido de partilhar pontos de situação, de medidas e 

recomendações a adotar em cada momento, para tranquilizar a comunidade e 

permitir o ajuste de comportamentos preventivos e de proteção da saúde na 

comunidade escolar e nos parceiros. 
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IV. REORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO E DE PROCEDIMENTOS 

 
De acordo com os documentos emanados da DGESTE/DGS até esta data, apresenta- 

se um conjunto de medidas a adotar no AEEON, quanto à organização e 

funcionamento das atividades letivas e das atividades docentes e no regime 

presencial. A reorganização dos espaços e equipamentos foi feita tendo em conta as 

características de cada estabelecimento. Elenca-se a seguir um conjunto de medidas 

e procedimentos gerais, havendo algumas que não se aplicam aos estabelecimentos 

do pre-escolar e primeiro ciclo. 
 

1. Horários 

 
- Definidas várias grelhas de horários para que o início, fim e intervalos ocorram 

de forma desfasada. 

- 2º, 3º ciclos e secundário: concentração de atividades letivas em turnos 

diferentes, havendo turnos da manhã e da tarde sem atividades letivas 

- Nos intervalos e na hora de almoço os alunos terão de permanecer na área de 

descanso que lhe foi atribuída, mantendo o distanciamento definido. 
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2. Aulas de EDF e Desporto Escolar 

 
- As aulas de E. Física têm uma distribuição semanal de 100 minutos num dia e 50 

minutos noutro 

- Privilegiar os espaços exteriores para a prática letiva 

- Promover a adoção de estratégias e metodologias de ensino que privilegiem o 

respeito pelo distanciamento físico  

- Evitar a partilha de material (Recursos Materiais), sem que seja higienizado entre 

utilizações 

- Circuitos definidos no acesso e saída do pavilhão gimnodesportivo 

- Limpeza e higienização dos espaços e equipamentos utilizados, entre aula 

- Promover a realização de tarefas individuais, respeitando o distanciamento físico 

recomendado, reduzindo a partilha de materiais e objetos 

- A identificação do material afeto à disciplina de EF deve ser devidamente 

catalogada (ex.: Inventário do Material Desportivo) e a sua organização deve 

ainda privilegiar a adoção de rotinas de manuseamento e de higienização, de 

consulta acessível para todos os elementos envolvidos (professores, alunos e 

assistentes operacionais) 

- 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 

- Cumprir o Plano de contingência de EDF e Desporto Escolar 
 

3. Salas de aula 

 
- A capacidade máxima da sala está determinada pelo número de carteiras 

disponíveis 

- A entrada e saída da sala de aula deve ser feita em fila, circulando pela direita 

respeitando o distanciamento físico definido. Deve evitar-se os aglomerados nos 

corredores 
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- Antes de entrar no espaço/setor, as mãos devem ser devidamente higienizadas, 

utilizando os equipamentos de higienização (álcool gel ou água e sabão) 

distribuídos pela escola 

- As mesas estão dispostas, sempre que possível, junto das paredes e janelas e 

com a mesma orientação (viradas para a frente) 

- Na secretária do professor existe um Dispensador de álcool gel 

- A cada turma foi atribuída uma sala fixa sala 

- A cada aluno foi atribuído um lugar sentado fixo 

- A cadeira de cada aluno está identificada com o seu número assim como a 

secretária 

- A etiqueta respiratória e o distanciamento físico devem ser sempre respeitados. 

- A máscara é de uso obrigatório no acesso e permanência na sala, exceto menores 

de 10 anos 

- Não é permitido a troca de materiais escolares entre alunos 

- Algumas salas específicas/laboratórios (EV, ET, EM, CN, FQ, convertidas em salas 

de aula normais 

- Estabelecido um distanciamento mínimo de um metro entre as cadeiras dos 

alunos, e uma área reservada para o professor mantendo igualmente o 

distanciamento 

- Os professores são responsáveis por supervisionar os procedimentos dos alunos 

em relação ao distanciamento social e etiqueta respiratória 

- A sala deverá ter sempre que possível janelas e porta abertas para assegurar a 

boa ventilação e renovação do ar 

- Saída dos alunos das salas de forma ordenada, em fila, mantendo 

distanciamento, sob as orientações do respetivo professor, seguindo os circuitos 

definidos 

- Utilização de casa de banho de acordo com a localização da sala de aula 

- O computador da secretária do professor destina-se ao uso exclusivo do 

professor 

- No final de cada aula o professor deve higienizar o equipamento informático com 

o líquido desinfetante disponível 
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4. Salas, gabinetes e outras áreas 

 

- A máscara é de uso obrigatório para acesso e permanência no espaço, exceto no 

período destinado à ingestão de alimentos 

- Está disponível dispensador de álcool gel 

- A etiqueta respiratória e o distanciamento físico devem ser respeitados 

- A alteração da disposição das mesas e cadeiras não está autorizada para que 

esteja garantido o distanciamento físico recomendado (1 metros) 

- No caso das casas de banho, a higienização é feita pela assistente operacional 

após cada intervalo. 

- Sempre que possível, e quando tal não comprometa a segurança dos 

utilizadores, devem manter-se as janelas e/ou portas abertas, de modo a 

permitir uma melhor circulação do ar e evitar toques desnecessários em 

superfícies 

- A permanência nestes espaços deve ser pelo tempo estritamente necessário 
 

5. Biblioteca 

 
- A lotação máxima está definida e afixada de forma visível na zona de entrada 

desse espaço 

- A máscara é de uso obrigatório (para maiores de 10 anos) para acesso e 

permanência na Biblioteca escolar 

- A etiqueta respiratória e o distanciamento físico devem ser respeitados 

- Antes de entrar na sala as mãos devem ser devidamente higienizadas 

- É proibida a alteração da disposição das mesas e cadeiras 

- Estão interditas as seguintes atividades: trabalho e estudo coletivo, , acesso livre 

ao fundo documental e partilha entre utilizadores de quaisquer objetos. 

- Deverá dirigir-se obrigatoriamente ao balcão de atendimento, respeitando a 

sinalética colocada no chão, de acordo com as normas de distanciamento; 

- Tempo de permanência ajustado a cada situação 

- Em qualquer circunstância de devolução, o utente entregará ao 

funcionário/docente em serviço o material que requisitou;  
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- Apenas será permitido aos utentes a permanência no BE nos espaços/lugares 

devidamente assinalados, de modo a manter o distanciamento físico e a 

possibilitar a adequada desinfeção 

- Assegurar a boa ventilação e renovação do ar com a abertura de portas e janelas 

 
 
 

6. Refeitório 

 
- A lotação máxima está definida e afixada de forma visível na zona de entrada do 

refeitório 

- Os lugares disponíveis estão sinalizados e só há cadeiras nesses mesmos lugares 

de forma a respeitar as regras de distanciamento e a lotação definida 

- Não é permitida a alteração da disposição das mesas e cadeiras para que seja 

garantido o distanciamento físico indispensável 

- Os utilizadores devem permanecer no espaço durante o tempo estritamente 

necessário ao atendimento e consumo dos alimentos 

- A etiqueta respiratória e o distanciamento físico devem ser respeitados durante 

o tempo de permanência no espaço 

- Na fila deve respeitar-se o distanciamento físico e a sinalização existente 

- Os circuitos de entrada e saída encontram-se sinalizados. Sempre que possível 

os alunos entram por uma porta e saem por outra. 

- A máscara é obrigatória e só poderá ser retirada quando sentados e 

exclusivamente para comer 

- Cada turma terá um horário para a refeição na cantina que terá de ser respeitado 

- As assistentes operacionais indicarão o lugar em que o aluno se deve sentar 

- A alimentação é distribuída através da linha de self-service 

- Lavagem/desinfeção das mãos antes de entrarem no refeitório e após o 

consumo da refeição 

- Assegurar a boa ventilação e renovação do ar com a abertura de portas e janelas 
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7. Portaria 

 

- Na entrada, os utentes terão de desinfetar as mãos com álcool gel  

- Para além dos alunos, os docentes e não docentes, só é permitida a entrada de 

outras pessoas se houver autorização expressa dos serviços administrativos, 

Direção/coordenação ou Educador/professor titular/Diretor de turma 

- Os alunos devem ser entregues à porta do estabelecimento pelo seu 

encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada, e recebidas por um 

profissional destacado para o efeito. 

- A entrada e saída de alunos, pessoal docente e não docente poderá realizar-se 

por diferentes portões. 
 

8. Reprografia 

 
- Na fila, deverão ser respeitadas as marcações no chão, de forma a garantir o 

distanciamento 

- O serviço de reprografia para os docentes deverá ser solicitado por email 

- Não é permitido o uso de pens 

- A circulação (entrada e saída) deve ser feita de acordo com a sinalética existente 
 

9. Bufete 

 
- A lotação máxima está definida e afixada de forma visível na zona de entrada do 

refeitório 

- Os utilizadores devem permanecer no espaço durante o tempo estritamente 

necessário ao atendimento.  

- A circulação (entrada e saída) deve ser feita de acordo com a sinalética existente 

- O uso da máscara é obrigatório (para maiores de 10 anos) no acesso e 

permanência no espaço exceto no tempo destinado à ingestão de alimentos 

- A higienização das mãos é obrigatória à entrada e saída do espaço 
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- A etiqueta respiratória e o distanciamento físico devem ser respeitados durante 

o tempo de permanência no espaço 

- Na fila deve respeitar-se o distanciamento físico e a sinalização existente 

- O acesso e presença de pessoas no Bar será sempre de acordo com as regras 

definidas e de acordo com as marcas de distanciamento fixadas 

- A frequência de limpeza e higienização após utilização deverá ser muito 

frequente, e devem ser seguidas as seguintes normas de funcionamento: 

o higienização das mãos à entrada e à saída 

o utilização de máscara obrigatória, exceto para ingerir alimentos 

o distanciamento físico 

- Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar, através de abertura de portas 

e janelas 

- Não é permitido ajuntamentos à entrada nem saída do bar 
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V. REDE DE CONTACTOS 

Escola Sede (ES ESMORIZ) 256752782 

EB Florbela Espanca 256750410 

EB Maceda 967205855 

JI de Gavinho 256755801 

EB da Torre 256755543 

EB do Gavinho 256754591 

EB do Outeiral 256793199 

EB da Murteira 256793224 

EB da Estrada 256791114 

EB da Vinha 256785120 

EB da Relva 256755562 

EB do Campo Grande 256755477 

EB da Praia 256753186 
 

 
SNS 24 – 808 24 24 24 

Este plano e eventuais atualizações serão divulgadas a toda a comunidade 

educativa através de: 

- publicação no Portal do AEEON – www.ae-esmoriz-ovarnorte.pt 

- envio por email 

o institucional aos docentes, não docentes, discentes e Encarregados de Educação 

o à DGAEP 

o à DGESTE Centro 

o à Delegada de Saúde de Ovar 

o à Câmara Municipal de Ovar 
 

 
Esmoriz, 11 de Outubro 2021 

A Diretora, Estela Tomé 
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Anexo 1 

Fluxo de atuação perante caso suspeito de covid-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fluxo 1: Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em menor de idade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 32 - 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fluxo 2: Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em adultos 
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Anexo 2 

 

Lista de contactos úteis 

 
 

 
UNIDADE DE SAÚDE PÚBLICA 

 

 

 
 
 

AUTORIDADE DE SAÚDE LOCAL 
 

 

 
 
 

DIRETOR AGRUPAMENTO DE ESCOLAS OU ESCOLA NÃO AGRUPADA 
 

 

 
 
 

PONTO FOCAL DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

OUTROS 
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Anexo 3 

 

Formulário para a autoridade de saúde 

 
A informação acessível e organizada facilita a avaliação de risco e reduz o tempo necessário para 

a execução do rastreio de contactos e aplicação de medidas. Perante a existência de um caso ou 

de um surto, o estabelecimento de educação ou ensino deve transmitir de forma ágil à 

Autoridade de Saúde/Unidade de Saúde Pública as seguintes informações: 
 

INFORMAÇÕES SOBRE O ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO: 

Nome do estabelecimento de educação ou ensino:    

Endereço:    

 

Freguesia:    
 

Telefone: Endereço eletrónico:    
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INFORMAÇÕES SOBRE O CASO CONFIRMADO 

 
O caso confirmado é aluno: 

Nome:   

Idade:    

Telefone do/a Encarregado/a de Educação:    

Turma:    

Número de alunos da turma:    

INFORMAÇÕES SOBRE O PONTO FOCAL DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO 

ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO 

 
Nome:   

Telefone:    

Endereço eletrónico:    



 

O caso confirmado é docente ou não docente: 

Nome:   

Telefone:   

Cargo:   

Turma(s) com a(s) qual(is) teve contacto:      

Número de alunos da(s) turma(s):     

Portador de doença(s) crónica(s)? 

 Sim. Especificar:    

 Não 

 Sem informação 

Cumprimento das medidas pelo caso: 

Qual a distância mínima entre o caso e os seus contactos?    

A máscara foi corretamente utilizada em permanência? 







Sim 

Não 

Sem informação 

Participação em atividades extracurriculares? 

 Sim. Especificar:    

 Não 

 Sem informação 

Utilização de transporte escolar? 





Sim. Especificar:    

Não 

 Sem informação 

Utilização de cantina ou bar escolar? 

 Sim. Especificar turno/horário:    

 Não 

 Sem informação 

Utilização de outro espaço no estabelecimento de educação ou ensino? 

 Sim. Especificar:    

 Não 

 Sem informação 
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O estabelecimento de educação ou ensino deve enviar a lista dos alunos e docentes e não docentes 

alocados a uma turma, coorte, ou qualquer outro contato conhecido fora da sala de aula, especificando 

o tipo de contacto. 

 
 

Nome Contacto 

telefónico 

Endereço 

eletrónico 

Tipo de contacto 
1
 

   , 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 

1
 aluno da mesma turma, aluno de outra turma de uma mesma coorte, docente, não docente, atividade 

extracurricular, coabitante, etc 
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Anexo 4 

Minuta dirigida aos encarregados de educação 

 
[Contacto do Diretor do Agrupamento de escolas ou escola não agrupada] 
[Lugar e data de comunicação] 

 

 
Caro(a) Encarregado(a) de Educação, 

 

 
Informamos que foi confirmado um caso/surto de COVID-19 no nosso 

estabelecimento de educação/ensino que o seu educando frequenta. 

O SARS-CoV-2 é um vírus transmitido, essencialmente, pessoa para pessoa 

através de gotículas respiratórias de uma pessoa doente por COVID-19. Após 

esta exposição, os sintomas podem-se desenvolver até 14 dias desde o último 

contacto, sendo estes predominantemente de natureza respiratória, como 

tosse, dificuldade respiratória e febre (>38ºC). Também, podem coexistir outros 

sintomas, como odinofagia (dor de garganta) e dores musculares generalizadas, 

perda do paladar ou do olfacto, diarreia, dor no peito e dor de cabeça, entre 

outros. A pessoa doente pode também não apresentar sinais ou sintomas. 

O nosso estabelecimento está, em articulação com a Autoridade de Saúde 

Local/Unidade de Saúde Pública Local, a implementar as medidas de prevenção 

e controlo da transmissão de SARS-CoV-2. 

Recomenda-se a todos os elementos da comunidade escolar, que se mantenham 

atentos ao surgimento de sintomas compatíveis com COVID-19. Se alguém da 

comunidade escolar ou do seu ambiente próximo desenvolver sintomas 

sugestivos de COVID-19 deve permanecer em casa e contactar os serviços de 

saúde por telefone (SNS 24 - 808 24 24 24) ou outras linhas especificas criadas 

para o efeito 

Queremos assegurar que a comunicação será mantida de forma fluída, não 

havendo de momento necessidade de adotar outros cuidados adicionais além da 

referida monitorização de sintomas. 

 

 
Para mais informações, pode consultar o site da DGS da COVID-19 

(www.covid19.min-saude.pt). 

Com os melhores cumprimentos, 
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http://www.covid19.min-saude.pt/


 

  

 

Anexo 5 – Mapa de circuitos e acessos – Escola Secundária de Esmoriz 
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Anexo 6 – Mapa de circuitos e acessos – Escola Básica Florbela Espanca 
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Anexo 7– Mapa de circuitos e acessos – Escola Básica de Maceda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 41 - 


