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CORONAVÍRUS (COVID-19) - PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

1. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde classificou o surto da 
doença COVID-19 como pandemia global. Atendendo à situação epidemiológica em 
Portugal e às orientações da OMS, o Presidente da República declarou o estado de 
emergência, através do Decreto nº17-A/2020, de 18 de março, renovado a 2 e 17 de 
abril. No dia 13 de março, já havia sido imposta a suspensão das atividades 
presenciais letivas e não letivas nos estabelecimentos de ensino, assim como 
creches, educação pré-escolar, atividades de tempos livres (ATLs) e centros de dia 
para idosos, com efeitos ao dia 16. 
 

2. Através da Resolução do Concelho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril, o 
Governo aprovou uma estratégia de desconfinamento do sistema educativo a partir 
de 18 de maio de 2020, começando pelo regresso às atividades presenciais do setor 
da creche (facultativo). No dia 1 de junho de 2020, retornam aos estabelecimentos 
as crianças que frequentam a creche, educação pré-escolar e ATLs. 
 

3. O 1ºCEB e restantes níveis de ensino permanecem em regime de ensino à distância 
até ao final do presente ano letivo, à exceção do 11º e 12º anos. 
 

4. Este Plano de Contingência visa conhecer as manifestações da doença, bem como 
as suas formas de transmissão, e adotar as medidas de prevenção mais adequadas 
nesta fase de levantamento progressivo das medidas de contenção e confinamento.  
 

5. Essas medidas, se não existirem casos de doença, suspeitos ou confirmados, 
consistem num conjunto de regras gerais de higiene pessoal e coletiva, adiante 
relembradas.  
 

6. Em face de uma suspeita ou de um caso confirmado de doença, num aluno ou 
colaborador, devem adotar-se medidas de isolamento, tendo por base a identificação 
do risco, em estreita articulação com a Autoridade de Saúde local. 
 

7. Por outro lado, este plano pretende antecipar e gerir o impacto duma eventual 
situação de gripe pandémica nos utentes/colaboradores e no funcionamento das 
atividades, com preparação da resposta para minimizar as condições de propagação 
da pandemia e manter as valências em funcionamento, sem prejuízo para os 
utentes. 
 

8. A implementação deste plano fica sujeita a alterações decorrentes da avaliação das 
medidas na evolução da pandemia. 
 

9. Em caso de omissões e contradições, serão seguidas as orientações oficiais da 

DGS, SS e ME.  
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CONHECIMENTOS 

 

O que é um Coronavírus? 

 Os coronavírus são uma grande família de vírus que podem causar doenças em 
animais ou seres humanos. Nos humanos, sabe-se que vários coronavírus causam 
infeções respiratórias que vão desde a constipação comum até doenças mais graves 
como a Síndrome Respiratória do Médio Oriente (MERS) e a Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRA). O coronavírus mais recentemente descoberto causa a doença 
coronavírus COVID-19. 

O que é o COVID-19? 

 O COVID-19 é a doença infeciosa causada pelo coronavírus descoberto mais 
recentemente. Este novo vírus e doença eram desconhecidos antes do início do surto em 
Wuhan, China, em dezembro de 2019. 

Como se transmite? 

 A COVID-19 transmite-se pessoa-a-pessoa por contacto próximo com pessoas 
infetadas pelo SARS-CoV-2 (transmissão direta), ou através do contacto com superfícies 
e objetos contaminados (transmissão indireta). 

 A transmissão por contacto próximo ocorre principalmente através de gotículas 
que contêm partículas virais que são libertadas pelo nariz ou boca de pessoas infetadas, 
quando tossem ou espirram, e que podem atingir diretamente a boca, nariz e olhos de 
quem estiver próximo. 

 As gotículas podem depositar-se nos objetos ou superfícies que rodeiam a 
pessoa infetada e, desta forma, infetar outras pessoas quando tocam com as mãos 
nestes objetos ou superfícies, tocando depois nos seus olhos, nariz ou boca. 

 Existem também evidências sugerindo que a transmissão pode ocorrer de uma 
pessoa infetada cerca de dois dias antes de manifestar sintomas. 

O que quer dizer “transmissão comunitária”? 

 Transmissão comunitária significa que o vírus circula na comunidade sem que 
seja possível identificar a origem de todas as cadeias de transmissão. 

Qual é o período de incubação? 

 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. 

Quais os principais sintomas do COVID-19? 

 Os sinais e sintomas da COVID-19 variam em gravidade, desde a ausência de 
sintomas (sendo assintomáticos) até febre (temperatura ≥ 38.0ºC), tosse, dor de 
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garganta, cansaço e dores musculares e, nos casos mais graves, pneumonia grave, 
síndrome respiratória aguda grave, septicémia, choque sético e eventual morte. 

 Os dados mostram que o agravamento da situação clínica pode ocorrer 
rapidamente, geralmente durante a segunda semana da doença. 

 Recentemente, foi também verificada anosmia (perda do olfato) e em alguns 
casos a perda do paladar, como sintoma da COVID-19. Existem evidências da Coreia do 
Sul, China e Itália de que doentes com COVID-19 desenvolveram perda parcial ou total 
do olfato, em alguns casos na ausência de outros sintomas. 

Os sintomas de COVID-19 são diferentes nas crianças e nos adultos? 

 Não. Os sintomas de COVID-19 são semelhantes nas crianças e nos adultos. As 
crianças mostram, de uma forma geral, sintomas mais ligeiros e parecem registar, em 
proporção, menos casos de doença. Os sintomas relatados em crianças são inicialmente 
idênticos às constipações, como febre, corrimento nasal e tosse. Nalguns casos, foram 
também reportados vómitos e diarreia. Ainda não se sabe se algumas crianças podem 
estar em maior risco de doenças graves, por exemplo, crianças com condições médicas 
subjacentes e necessidades especiais de cuidados de saúde. Há muito mais a aprender 
sobre como a doença afeta as crianças e estão em curso investigações nesse sentido. 

Qual é o tratamento? 

 O tratamento para a infeção por este novo coronavírus é dirigido aos sinais e 
sintomas que os doentes apresentam e tem como objetivo proporcionar alívio e maior 
conforto aos doentes. 

 À data, considerando o conhecimento científico atual e as recomendações da 
OMS, encontram-se em investigação, algumas estratégias terapêuticas apontadas como 
potenciais candidatos terapêuticos. 

O que é a quarentena (“isolamento profilático”) e o isolamento? 

 A quarentena (“isolamento profilático”) e o isolamento são medidas de 
afastamento social essenciais em Saúde Pública. São especialmente utilizadas em 
resposta a uma epidemia e pretendem proteger a população pela quebra da cadeia de 
transmissão entre pessoas. 

 A diferença entre a quarentena (“isolamento profilático”) e o isolamento parte do 
estado de doença da pessoa que se quer em afastamento social. 

 Quarentena é utilizada em pessoas que se pressupõe serem saudáveis, mas 
possam ter estado em contacto com um doente confirmado de COVID-19. 

 Isolamento é a medida utilizada em pessoas doentes, para que através do 
afastamento social não contagiem outros cidadãos.  Estas medidas de afastamento social 
são das mais efetivas para quebrar as cadeias de transmissão, e por isso utilizadas pelas 
Autoridades de Saúde para minimizar a transmissão da COVID-19. 
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MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO 

  

 As medidas gerais de higiene, pessoais e coletivas, constituem a melhor forma de 
evitar a propagação da doença. A equipa responsável por este Plano de Contingência 
(Eulália Carrança, Helena Azevedo e Maria João Moura) deve instruir os colaboradores e 
estes os utentes quanto a essas regras gerais de higiene, válidas para a prevenção não 
só do COVID-19, mas também de muitas outras doenças transmissíveis. Como 
preparação para esta fase de desconfinamento, todos os colaboradores receberam 
formação em "Covid - Boas práticas". Os profissionais da Creche foram igualmente 
testados. 

 Para o efeito, foi também elaborado o "Plano de Limpeza e Desinfeção no 
contexto do COVID-19", documento que serve de guia para os procedimentos de limpeza 
e desinfeção dos espaços, superfícies e objetos na instituição, com base em orientações 
da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e da Direção-Geral da Saúde. Antes 
da reabertura das instalações, existiu uma limpeza geral e desinfeção das mesmas. 

 Os colaboradores devem cumprir e fazer cumprir estas regras. 

 

Medidas gerais de higiene pessoal e coletiva 

1. Limpe regular e completamente as mãos com uma massagem à base de 
solução antissética de base alcoólica (SABA) ou lave-as com água e sabão. 

 Porquê? Lavar as mãos com água e sabão ou esfregar as mãos à base de álcool 
mata os vírus que podem estar nas mesmas. Para isso, esfregue-as bem durante, pelo 
menos, 20 segundos. Esta lavagem deve ser reforçada antes e após as refeições e idas 
à casa de banho. 

2. Utilize máscara, devidamente colocada, em espaços fechados e sempre que 
estiver em contacto com outros, a partir dos 6 anos de idade. 
 

 Porquê? As máscaras auxiliam na proteção contra o vírus como medida adicional 
ao distanciamento social e higiene respiratória. Evite tocar na parte da frente da máscara. 

3. Mantenha mais de 2 metros de distância entre si e qualquer pessoa que 
esteja a falar, tossir ou espirrar. 

 Porquê? Quando alguém fala, tosse ou espirra, borrifa pequenas gotículas 
líquidas do nariz ou da boca que podem conter vírus. Se estiver muito perto, pode 
respirar as gotículas, mesmo que ambos utilizem máscara ou proteção ocular. 

4. Evite tocar nos olhos, nariz e boca. 
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 Porquê? As mãos tocam em muitas superfícies e podem apanhar vírus. Uma vez 
contaminadas, as mãos podem transferir o vírus para os olhos, nariz ou boca. A partir 
daí, o vírus pode entrar no corpo e deixá-lo doente. 

 Evite também tocar em bens e superfícies comuns, tais como corrimãos, 
maçanetas, interruptores, etc. 

5. Certifique-se de que segue uma boa higiene respiratória, assim como as 
pessoas que o rodeiam. 

 Isto significa cobrir a boca e o nariz com o cotovelo dobrado ou com papel quando 
tossir ou espirrar. Em seguida, elimine imediatamente o papel usado e lave bem as 
mãos. 

 Porquê? As gotículas espalham o vírus. Ao seguir uma boa higiene respiratória, 
protege as pessoas ao seu redor do COVID-19. 

6. Fique em casa, se não se sentir bem.  

 Se tiver febre, tosse e dificuldades respiratórias, ou outros sintomas do COVID-
19, procure cuidados médicos e ligue com antecedência para o serviço SNS 24 (808 24 
24 24) ou para serviços de saúde locais especializados. Siga as instruções dos mesmos. 

 Porquê? As autoridades nacionais e locais terão as informações mais atualizadas 
sobre a situação na sua área. Ligar com antecedência permitirá que profissionais de 
saúde o encaminhem rapidamente para o estabelecimento de saúde adequado. Isto 
também o protegerá e ajudará a prevenir a propagação de vírus e outras infeções. 

7. Evite locais fechados e com concentração de pessoas. 

 Porquê? Em espaços fechados com concentração de pessoas, existe maior 
probabilidade de haver propagação de doenças infeciosas, uma vez que não são 
suficientemente ventilados. O contacto com a natureza e o ar livre deverá ser 
privilegiado. Ajuntamentos com mais de 10 pessoas não são permitidos pelas 
autoridades. 

8. Repense os locais a visitar. 

 Porquê? Há locais, suficientemente divulgados, onde existem focos da doença, 
por isso devem ser evitados. Outros, porém, não estando divulgados, também 
constituirão destino de risco, na medida em que poderá haver cruzamento com potenciais 
infetados. A informação destas deslocações deverá ser comunicada à equipa 
responsável, para a tomada de medidas, se necessárias. 

9. Mantenha-se informado sobre os últimos desenvolvimentos acerca do 
COVID-19.  

 Siga os conselhos dos profissionais de saúde, da sua autoridade de saúde 
pública nacional e local ou do seu empregador sobre como se proteger e proteger outras 
pessoas do COVID-19. 
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 Porquê? As autoridades nacionais e locais terão as informações mais atualizadas 
sobre se o COVID-19 se está a espalhar na sua área. Elas estão melhor posicionadas 
para aconselhar sobre o que as pessoas devem fazer para se protegerem. 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 

Entrada na Instituição 

 A entrada das viaturas para o parque de estacionamento da instituição é feita 
pelo lado poente/ascendente da Rua do Barrio. Os carros ficam posicionados em fila, e 
os ocupantes aguardam pela vez de atendimento dentro do próprio veículo. 

 Na porta principal, os utentes são entregues por um só progenitor / encarregado 
de educação, que está equipado com máscara, ao funcionário preparado para receber a 
criança com equipamento de proteção individual. Qualquer informação imprescindível é 
comunicada, de preferência, por outros meios. A criança não é transportada por 
carrinho/babycoque/ovo. É-lhe medida a temperatura através de um dispositivo 
contactless; se elevada, a sua entrada é reprovada. O colaborador e o utente passam por 
uma zona de desinfetante própria para o calçado. Procede-se a mudança de roupa e 
calçado, numa zona própria, e deposição dos pertences em local isolado e protegido. 
Após estes procedimentos, a criança entra no seu espaço habitual. 

 Os colaboradores entram faseadamente nas instalações pela porta principal, 
onde lhes é medida a temperatura corporal. Sendo normal, podem então passar pelo 
tapete desinfetante, trocar a roupa e sapatos, guardando-os no seu cacifo de forma 
segura, e equipar-se para as suas funções. A máscara é de uso obrigatório desde a 
entrada no parque de estacionamento até à saída do mesmo. O registo de entrada/saída 
é feito através de um sistema alternativo digital, que não implica contacto físico com 
objetos. 

 

Atividades 

 O período de funcionamento das valências será reduzido, das 08h30 às 18h00, 
por força das novas dimensões do espaço, das novas rotinas e procedimentos, das 
exigências de atenção, da higienização dos espaços, do número de colaboradores 
disponíveis e preparação dos mesmos, e da constituição de equipas de retaguarda. As 
crianças não devem permanecer na instituição por período superior ao estritamente 
necessário. Utentes com doenças respiratórias, asma e alergias devem informar-se junto 
do médico/pediatra sobre a frequência da creche e pré-escolar. Não serão aceites 
crianças a necessitar de assistência medicamentosa. 

 Dentro da instituição, é privilegiado o contacto com o ar-livre, sempre que 
possível. Pequenos grupos rotativos devem ocupar espaços diversos, amplos e com 
circulação de ar. O arejamento dos mesmos é feito de manhã, das 07h00 às 08h30, ao 
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longo do dia e em momentos criados para o efeito. Áreas não utilizadas estão 
encerradas. 

 Horários de atividades e refeições são desfasados, de forma a evitar 
cruzamentos de utentes e colaboradores de outros grupos. Foram criados espaços 
"limpos" e "sujos". As atividades e circuitos no interior das instalações promovem o 
distanciamento físico entre os alunos, nomeadamente entradas nas salas e nas casas de 
banho e acesso ao refeitório e outros espaços. 

 As educadoras devem criar uma nova rotina pedagógica (tendo em conta as 
orientações da DGS e as especificidades do contexto atual) e propor atividades 
orientadas com os alunos, sem grande necessidade de utilização de objetos físicos e 
brinquedos (ex: leitura de histórias em circulo alargado, projeção de visitas virtuais, 
concertos, teatro, etc); as crianças não devem trazer objetos pessoais de casa. Caso a 
atividade requeira material, este deve ser individual e devidamente desinfetado a cada 
utilização. O distanciamento físico das crianças deverá ser assegurado e incentivado, 
inclusive quando estão em mesas, não perdendo de vista a importância das 
aprendizagens e o seu direito a brincar. O contacto entre a criança e os colaboradores 
deve ser reduzido ao indispensável, considerando também que este é a base para o 
desenvolvimento. Os recreios devem ser utilizados por pequenos grupos em horários 
desfasados, sendo os equipamentos desinfetados após a utilização de cada grupo. É 
importante estar atento ao bem-estar das crianças, escutar as suas dúvidas, opiniões e 
sugestões e conversar acerca das novas regras de convivência social e rotinas diárias, 
tranquilizando-as e ajudando-as a compreender a sua importância. As educadoras 
devem ainda garantir vários momentos de higienização das mãos das crianças ao longo 
do dia. 

 Os espaços, superfícies e objetos são limpos e desinfetados, por uma equipa 
própria e seguindo as orientações do "Plano de Limpeza e Desinfeção no contexto do 
COVID-19" da instituição, três vezes durante a manhã e três vezes na parte da tarde. As 
salas não devem ter acessórios não essenciais. Em cada espaço, deve existir um 
dispensador de solução de base alcoólica (SABA) e lenços de papel descartáveis. 

 Caso as crianças não tenham a locomoção adquirida e necessitem de estar em 
berços, espreguiçadeiras, ou outro utensílio de conforto para o efeito, deverá garantir-se 
a existência de um equipamento por criança, e esta deverá utilizar sempre o mesmo. 

 As refeições no espaço do refeitório são feitas em pequenos grupos, 
higienizados previamente. A confeção e preparação dos alimentos seguem as regras de 
higiene e segurança já implementadas na instituição, sendo que os elementos deste 
setor são obrigados a usar máscara. Os alunos sentam-se intervaladamente, de forma a 
garantir a distância de segurança. O serviço da comida é feito pelas educadoras e 
auxiliares, devidamente equipadas com máscara, assim como o arrumo de pratos e 
talheres. Não são partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos. No final, procede-se 
à desinfeção das mesas e cadeiras, antes de outro grupo entrar. Durante todo o dia, é 
valorizada a ingestão de água e de géneros ricos em vitaminas. 
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 A medição da temperatura aos alunos e funcionários, para além do momento de 
entrada, é feita após o almoço e o lanche da tarde, sem que fique registo das mesmas. 
Caso seja elevada, o aluno é encaminhado para a sala de isolamento e os pais são 
contactados imediatamente para os recolher. O colaborador deve regressar a sua casa. 

 O descanso é feito em espaço próprio, utilizando catres e roupas individuais e 
identificados, com a distância física superior a 1,5 metros, alternando a posição dos pés e 
das cabeças. Estes são higienizados diariamente, sem que seja necessário 
arrumar/desmontar no final do descanso.  

 Durante a muda da fralda, devem ser assegurados cuidados especiais, 
nomeadamente a higienização das mãos dos colaboradores e das crianças, bem como 
da bancada, antes e depois da muda de fralda. 

 A roupa deve ser trocada, sempre que necessário, perante a existência de 
secreções, procedimento que deve ser acompanhado de posterior lavagem das mãos. A 
roupa suja das crianças deve ir diariamente para casa, num saco plástico, fechado. 

 Nesta fase, não há lugar a festas e reuniões de encarregados de educação 
presenciais. 

 
Saída da Instituição 

 A saída e entrega das crianças aos encarregados de educação é efetuada 
seguindo a orientação do momento de entrada na instituição: veículos entram pelo 
lado poente/ascendente da Rua do Barrio e aguardam em fila até se encontrarem junto à 
porta principal; apenas um ocupante sai da viatura para recolher a criança, equipado com 
máscara.  

 O aluno é previamente preparado por um funcionário, com EPI, que o higieniza 
num local próprio.  

 Estes momentos de entrega e recolha devem ser breves para evitar 
constrangimentos a outros. 

 

Pausas dos colaboradores 

 Durante os intervalos e pausas, os colaboradores devem minimizar a frequência 
de espaços comuns e manter distâncias de segurança. A permanência na instituição 
durante estes momentos é uma boa prática. Na hora das refeições, os profissionais 
devem garantir o distanciamento físico e retirar a máscara apenas junto da mesa. 

 

Equipamentos de Proteção Individual 

 Todos os colaboradores devem usar máscara de proteção desde o momento em 
que entram no parque de estacionamento da instituição até à saída do mesmo. 
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 Proteção ocular (óculos ou viseiras) deve ser utilizada pelos funcionários, por 
cima da máscara, sempre que haja maior proximidade entre crianças e adultos 
(refeições, mudas, etc.). 

 Durante os momentos de entrega e recolha das crianças (início da manhã e fim 
da tarde), os colaboradores com essa função devem usar ainda bata/avental por cima da 
farda. 

 A equipa de limpeza deve utilizar como equipamento individual de proteção, 
máscara, proteção ocular, roupa e calçado próprio, e luvas. 

 Os colaboradores trocam a sua roupa e calçado antes de iniciar funções e no 
momento de saída (não é permitido o uso de jóias). Os equipamentos de proteção 
individual são descartados ou higienizados/desinfetados diariamente, consoante a sua 
especificidade. 

 

Procedimentos administrativos 

 Os meios digitais/telefónicos são privilegiados para todos os contactos e 
procedimentos administrativos, nomeadamente o email institucional.  

 É importante que os contactos de emergência dos utentes e colaboradores 
estejam atualizados. 

 

Contacto com fornecedores 

 Deve garantir-se que as pessoas externas só entram no estabelecimento de 
forma excecional e segura. Devem entrar devidamente higienizados, com proteção do 
calçado e máscara, e após medição de temperatura, não podendo cruzar-se com as 
crianças. 

 O contacto com os fornecedores é feito com rigor e segurança, à porta das 
instalações. Apenas o colaborador destacado para o efeito pode recolher os 
bens/produtos, devendo ambos salvaguardar o distanciamento físico e utilizar a proteção 
devida (máscara e luvas). 

 

MEDIDAS A ADOTAR EM CASO DE DOENÇA 

 

Caso suspeito de COVID-19 num utente/colaborador 

 Se um utente/colaborador, antes da atividade no início do dia, manifestar 
sintomas ou tiver contacto com pessoa infetada/potencialmente infetada (em isolamento 
profilático), não deverá comparecer ou permanecer na instituição até que a situação fique 
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completamente esclarecida, devendo, para o efeito, telefonar para o SNS 24 (808 24 24 
24) ou para os serviços de saúde locais especializados e seguir as indicações que lhe 
forem transmitidas, assim como informar a instituição com brevidade. 

 Sempre que, durante o dia, alguém apresente febre, com ou sem outros 
sintomas, promover-se-á o seu afastamento das restantes pessoas e encaminhamento 
para a sala de isolamento, e contactar-se-á um elemento da equipa, no sentido de ser 
acompanhado. 

 A sala de isolamento está equipada com telefone, cadeira, água e alguns 
alimentos não perecíveis, assim como acesso a instalação sanitária. O caso suspeito 
encaminhar-se-á à área de isolamento (gabinete médico) através dos serviços 
administrativos. Sairá pela porta de acesso ao parque de estacionamento, junto ao 
gabinete médico. 

 Em caso de dúvida, a equipa ligará para a SNS 24 (808 24 24 24). NÃO ENVIAR 
logo a uma Unidade de Saúde ou Urgência Hospitalar. A equipa operativa deverá 
preencher o relato de ocorrência próprio. 

 Após confirmação de suspeita, a equipa avisará o encarregado de educação tão 
breve quanto possível.  

 As Autoridades de Saúde locais devem ser imediatamente informadas do caso 
suspeito e dos contactos da turma, de forma a facilitar a aplicação de medidas de Saúde 
Pública aos contactos de alto risco. 

 Deve-se reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso 
suspeito e da área de isolamento, nos termos da Orientação 14/2020 da DGS. 

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

 

Caso confirmado de COVID-19 num utente/colaborador 

 No caso de se confirmar a doença num utente/colaborador, este não deve 
comparecer às atividades até que lhes seja dada alta clínica e após período de 
isolamento, devendo munir-se do respetivo comprovativo médico. Os seus contactos 
próximos deverão ser de imediato isolados, os responsáveis da equipa devem informar a 
autoridade local de Saúde Pública no sentido de decidir quais as medidas de contenção 
mais adequadas. 
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MEDIDAS A ADOTAR EM CASO DE ABSENTISMO 

 

 Nesta fase pandémica do coronavírus COVID-19, é previsível que surjam vários 
casos de profissionais ou alunos doentes, com possível comprometimento da vida da 
instituição devido ao absentismo daí decorrente e que consequentemente poderá afetar 
diferentes áreas de funcionamento. O "Plano de Substituição em caso de Absentismo" 
visa preparar a instituição para lidar com esse disfuncionamento. Por tal razão, para 
todos os setores reabertos, assim como na cozinha, há uma equipa de retaguarda em 
casa.  

 

   

   

            Sequeira, 26 de maio de 2020 

      O diretor pedagógico 


