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INTRODUÇÃO 

 

 

O Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres elaborou um 

PLANO DE CONTINGÊNCIA, a partir das orientações recebidas pela 

Direção-Geral de Estabelecimentos Escolar (DGESTE), de modo a 

permitir enfrentar, de modo adequado, as possíveis 

consequências de uma pandemia de Covid-19, em estreita 

articulação com o pessoal docente e não docente, as famílias, os 

serviços de saúde e outras estruturas pertinentes da comunidade 

educativa. 

Atendendo ao agravamento da situação nacional e 

internacional e às decisões tomadas, já, por várias instâncias 

superiores, torna-se necessário adicionar medidas mais restritivas 

ao Plano de Contingência. 

Esta ADENDA ao PLANO DE CONTINGÊNCIA ESLA entra em vigor 

imediatamente à sua publicação.  
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MEDIDAS ADICIONAIS 
 

A partir deste momento, são expressamente proíbidas: 

• A entrada de terceiras pessoas na escola, mesmo tratando-se de encarregados 

de eucação; 

o O contacto Escola – Família far-se-á por meios eletrónicos ou telefone; 

o Todas as exceções carecem de autorização da diretora ou subdiretora. 

• Todas as atividades que envolvam participantes exteriores à escola; 

• Todas as atividades que impliquem participações de alunos de várias turmas; 

• Todas as atividades de campo; 

• Todas as visitas de estudo; 

 

INSCRIÇÕES para provas /exames nacionais: 

• Estão suspensas as inscricões para as provas / exames nacionais para candidatos 

externos à escola. Estes devem aguardar informação de novo prazo, com a 

garantia de que não serão cobradas quaisquer multas, nesta situação. 

Pedidos de equivalência e informação de vaga 

• Estão suspensos todos os procedimentos para a inclusão de novos alunos na 

escola. 

Medidas de Higiena e Segurança: 

Reforça-se a necessidade de cumprir higiene pessoal e dos pespaços, estando, a escola, 

e envidar todos os esforços para suprir a falta de alguns bens essenciais 

Determina-se que todos os diretores de turma devem remeter, por email, a todos os 

encarregados de educação, esta adenda, bem como toda a informação enviada pela 

diretora no passado dia 9, caso ainda não o tenham feito 
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