
 

 

PLANO DE CONTINGENCIA – COVID 19    

MEDIDAS DE PREVENÇÃO IMPLEMENTADAS NO CAA - 2020/21 
 

 

 
 

Bem-vindos 

ao CAA  
 

O CAA tem como prioridade a 

total satisfação dos seus 

alunos. Continuaremos a fazer o 

possível para garantir uma 

metodologia comunicativa e 

participativa para a 

aprendizagem de línguas. 

  

Face à pandemia de Covid-19, o 

CAA assume um compromisso 

perante os seus alunos, 

professores e colaboradores, 

garantindo o foco nas medidas 

de segurança adequadas à 

prevenção de contaminação 

pelo coronavírus. 
 

  NOVAS MEDIDAS 
Foi elaborado um plano de 

contingência interno, contendo 

medidas relacionadas com a 

higiene e desinfeção dos espaços 

comuns: 

 

 

ACESSO AO 

INSTITUTO 
 

O acesso à receção do CAA 

continua a ser  feito pela entrada 

principal. 

 

Na entrada principal encontra 

dispensadores com solução 

alcoólica para desinfeção das 

mãos. 

 

A capacidade máxima da area de 

receção foi reduzida, sendo que 

este deve ser utilizado apenas 

por um único agregado familiar 

de cada vez. 

 

É obrigatório o uso de máscara 

ou viseira para ter acesso ao 

instituto; 

 

 

SECRETARIA 
 

Privilegia-se a via digital para 

todos os procedimentos 

administrativos, sempre que 

possível; 

Privilegia-se a via digital ou 

telefónica no contacto com os 

encarregados de educação. Nos 

casos em que seja necessário 

reunir presencialmente, estas 

reuniões deverão ser, 

preferencialmente, individuais ou 

em pequenos grupos, mantendo 

as medidas de higiene e 

distanciamento; 

 

  

PAGAMENTOS 
 

Sempre que possível, o 

pagamento deverá ser realizado 

por transferência bancária para 

evitar deslocações ao instituto. 

IBAN: PT50 0007 000 000 638 

089 087 23 

 

 

BIBLIOTECA E SALA 

DE 

COMPUTADORES 
O uso destas salas fica interdito 

por tempo indeterminado. 

 

 

LIMPEZA E 

DESINFEÇÃO DOS 

ESPAÇOS COMUNS 
 

Para além dos procedimentos 

de limpeza já existentes, foram 

implementadas novas normas e 

protocolos internos, integrados 

no plano de contingência, que 

reforçam os cuidados de 

higiene e garantem a 

desinfeção de todos os 

espaços. 

A referir: 

- limpeza frequente das zonas 

comuns  

- limpeza de todas as 

superfícies de circulação de 

alunos 

- limpeza de todas as 

superfícies de utilização 

comum, como balcões, 

interruptores de luz, torneiras, 

autoclismos, maçanetas, 

corrimões, cadeiras, entre 

outros. 

    



 

 

 

SALAS DE AULA   
 
 

 

 

Sempre que possível, privilegia-se o 

ensino misto/blended, um dia 

presencial e um dia por via digital, 

de forma a garantir o método 

comunicativo e turmas pequenas ao 

mesmo tempo. 

 

Os alunos da primária até o 6º ano 

terão preferência para as aulas 

presenciais. 

 

 

Para aulas presenciais, os alunos 

devem esperar sempre no exterior 

do instituto até o início das aulas. 

Recomenda-se que estejam no 

instituto apenas 10 minutos antes 

do início da aula para evitar 

aglomerações. 

 

Para ter acesso ao CAA terão a 

temperatura controlada de forma 

digital e é obrigatório o uso de 

máscara aos alunos maiores de 6 

anos e aos professores, funcionários 

e colaboradores. 

  

 

Os alunos terão que 

desinfectar as mãos antes de 

entrar nas salas e depois do 

uso da casa de banho. 

 

As salas terão gel 

desinfectante para higienizar 

as mãos e os professores 

serão encarregados de 

lembrar os alunos do seu uso 

e da lavagem das mãos. 

 

Reduzimos a taxa de 

ocupação das salas de aulas 

para garantir o 

distanciamento social. O 

número máximo dependerá 

do tamanho da sala, sendo 

que as turmas de primária 

terão no máximo 5 alunos. 

 

As mesas e cadeiras das 

salas serão desinfectadas 

pelos professores antes e 

depois de cada aula. 

 

  

 

As salas têm Posters relembrando o 

processo de limpeza das mãos e a 

importância do distanciamento social. 

 

Sempre que possível, e que tal não 

comprometa a segurança dos alunos, 

manteremos as janelas e/ou portas 

abertas, de modo a permitir uma 

melhor circulação do ar e evitar 

toques desnecessários em 

superfícies. 

 

Os lugares estarão marcados, de 

forma a assegurar o máximo de 

distanciamento físico possível entre 

alunos. 

 

- Não devem ser partilhados qualquer 

material escolar.  

 
 

 

FORNECEDORES E SERVIÇOS  

EXTERNOS 
 

O plano de contingência inclui o reforço nos procedimentos de 

segurança e higiene no momento da receção de mercadorias e 

produtos de fornecedores externos.  

Todos os fornecedores devem ser recebidos no exterior do 

instituto. A entrada dos fornecedores é apenas autorizada se 

devidamente equipados com os EPIs identificados no plano de 

contingência. 

 

 

FORMAÇÃO  
 

Todas a equipa do CAA receberá formação sobre os novos 

procedimentos, de acordo com o plano de contingência. 

Sempre que possível os professores trabalham em horário 

defasado para evitar contacto e aglomerações de alunos. 



 

 

  
  

 

 

 

 

ATENÇÃO:  

O plano de contingência é 

revisto regularmente e pode 

sofrer alterações em função das 

orientações da DGS e OMS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos a vossa 

colaboração, 

 

 
 

   

 
 

 

 

 

EM CASO DE 

SUSPEITA DE COVID-

19 

 
Os alunos, bem como o pessoal 

docente e não docente com sinais 

ou sintomas sugestivos de COVID-

19 não devem apresentar-se no 

CAA. Devem contactar o SNS24 

(808 242424) ou outras linhas 

telefónicas criadas especificamente 

para o efeito, e proceder de acordo 

com as indicações fornecidas, pelos 

profissionais de saúde. 

 

Em caso de suspeita de 

Covid-19 é de imediato 

acionado o plano de 

contingência interno, que 

pressupõe o isolamento do 

potencial infetado em local 

próprio.  

 

De acordo com as normas da 

DGS, está definido um 

responsável interno que irá 

garantir que todas as 

necessidades são atendidas 

e que é feito o adequado 

contacto com o SNS e 

encarregado de educação.  

 

No caso do aluno testar 

positivo, o CAA deverá ser 

informado e seguiremos as 

informações do delegado de 

saúde. O aluno não poderá 

frequentar as aulas por um 

periodo de 14 dias. Nestes 

casos, ou em qualquer caso 

que um aluno tenha que 

realizar quarentena, o CAA 

fará o possível para repor 

essas aulas por via digital ou 

presencialmente, de acordo 

com a disponibilidade do 

aluno e professor. 

 

 

 



 

 


