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Introdução 

Considerando o conjunto de orientações emitidas pelas autoridades competentes, a 

Escola Tecnológica e Profissional Albicastrense (ETEPA) elaborou, em Março de 2020 um 

Plano de Contingência, de acordo com o despacho n.2836-A/2020.  

De acordo com o Manual da Direção-Geral de Saúde (DGS), chamado Referencial 

Escolas – Controlo Da Transmissão de Covid-19 em Contexto Escolar para o ano letivo 

2021/2022, com orientações sobre o funcionamento do próximo ano letivo, é identificada a 

necessidade de atualização do Plano de Comunicação e Informação. 

 

1. Equipa Responsável 

São atribuídas à Equipa de Coordenação Pedagógica e da Promoção da Qualidade todas 

as responsabilidades relacionadas com: 

• Atualização dos documentos: 

o Plano de Contingência; 

o Plano de Comunicação e Informação - Controlo da transmissão de 

COVID-19 em contexto escolar; 

• Definição de: 

o Fluxos de informação, interna, interinstitucional e externa; 

o Canais de Comunicação e respetivas mensagens chave. 

• Auscultação da comunidade escolar, através da realização de reuniões que 

permitam a recolha de contributos a considerar no processo de melhoria contínua 

e constante atualização dos documentos. 
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2. Fluxos de informação 

Internamente a informação é transmitida ao pessoal docente e não docente pela Equipa 

de Coordenação Pedagógica e da Promoção da Qualidade. A informação aos alunos é da 

responsabilidade dos Orientadores Educativos e Diretores de Curso. 

 
Fluxo 1 – Fluxo de informação interna 

A comunicação com as entidades externas é feita também pela Equipa de Coordenação 

Pedagógica e da Promoção da Qualidade, apoiada logisticamente pelos serviços 

académicos. 

 
Fluxo 2 – Fluxo de informação Interinstitucional 
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A responsabilidade de comunicar com os encarregados de educação cabe 

maioritariamente aos Orientadores Educativos, sempre que se justifique poderá haver 

intervenção da Equipa de Coordenação Pedagógica e da Promoção da Qualidade, ou da 

Direção da Escola. 

 
Fluxo 3 – Fluxo de informação Externa 

Todo o processo de comunicação será feito de acordo com os fluxos de comunicação 

definidos pela DGS, incluídos no presente documento.  

 

3. Canais de comunicação 

Sempre que possível, a comunicação será feita com recurso a meios digitais/não 

presenciais: 

1. Telefone; 

2. Email; 

3. SMS; 

4. Cartazes – Produzidos pela DGS. 
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Fluxo 4 – Atuação perante caso possível ou provável de COVID-19 (Fonte: DGS) 

  



 

Plano de Comunicação e Informação 
Controlo da transmissão de COVID-19 em contexto 

escolar 2021/2022 

 

ETEPA_PCOM-
COVID   

Versão: 1  Página 7 de 11 

 

 

Anexo 1 – Lista de contactos úteis 
Unidade de saúde pública 

 
Centro de Saúde de São Miguel 
Contatos: 272 340 150 
Email: usp@ulscb.min-saude.pt 
 

Autoridade de saúde local 

 
Delegado Regional de Saúde: Dr. Joaquim Augusto Santos Serrasqueiro 
Contatos: 272 340 150 
Email: usp@ulscb.min-saude.pt 
 

Diretor da ETEPA - Escola Tecnológica Profissional Albicastrense 

 
João José Tavares Curado Ruivo 
Contatos: 272 326 761 / 965 801 504 
Email: geral@etepa.pt 
 

Ponto focal do plano de contingência 

 
Equipa de Coordenação Pedagógica e da Promoção da Qualidade  
Contatos: 272 326 761 / 965 801 504 
Email: geral@etepa.pt 
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Anexo 2 – Minuta dirigida aos encarregados de 
educação 

Informamos que foi confirmado um caso/surto de COVID-19 no estabelecimento de educação e/ou 

ensino que o seu educando frequenta. 

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

respiratórias de uma pessoa doente com 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 e dificuldade respiratória, e febre (≥38ºC). Também podem coexistir outros 

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

ou do olfato, 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 territorialmente 

competente, 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 o SNS 24 - 808 24 24 24 ou outras linhas específicas criadas para o efeito. 

Queremos assegurar que a comunicação será mantida de forma fluída, devendo ser cumpridas 

todas as medidas de Saúde Pública instituídas, designadamente a automonitorização do seu estado 

de saúde para sintomas sugestivos de COVID-19. 

Para mais informações, pode consultar o site da DGS da COVID-19 (www.covid19.min-saude.pt). 

Com os melhores cumprimentos, 

O Diretor Pedagógico 
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Anexo 3 – Formulário para a autoridade de saúde 

INFORMAÇÕES SOBRE O ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO: 

Nome do estabelecimento de ensino: 

ETEPA - Escola Tecnológica Profissional Albicastrense 
 

Endereço: 

Rua Frei Manuel da Rocha, 1 6000-337 Castelo Branco 

Freguesia: Castelo Branco Telefone: 272 326 761 

Endereço electrónico: geral@etepa.pt 

INFORMAÇÕES SOBRE O PONTO FOCAL DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

DO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO: 

Nome: 

João José Tavares Curado Ruivo 

Telefone: 
272 326 761 
965 801 504 

Endereço electrónico: geral@etepa.pt 

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: 

 

 

  



 

Plano de Comunicação e Informação 
Controlo da transmissão de COVID-19 em contexto 

escolar 2021/2022 

 

ETEPA_PCOM-
COVID   

Versão: 1  Página 10 de 11 

 

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 outro espaço no estabelecimento de educação ou ensino? 

 Sim. Especificar: 

 Não. 

 Sem informação. 
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Lista dos alunos, docentes e não docentes alocados a uma turma, ou qualquer 

outro contacto conhecido fora da sala de aula, especificando o tipo de contacto. 

Nome 
Contacto 

telefónico 

Endereço 

Eletrónico 
Tipo de contacto *  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

* Aluno da mesma turma, aluno de outra turma, docente, não docente, atividade 

extracurricular. 


