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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO LEVANTE DA MAIA
Sede: 342350 – Escola Básica e Secundária do Levante da Maia

_____________________________________________________________________________

COMUNICADO
A direção do Agrupamento de Escolas do Levante da Maia, tendo em conta a necessidade de adoção
de medidas preventivas, dado o contexto atual, a fim de evitar a propagação do Coronavírus (Covid19), decidiu reforçar as medidas imediatas tomadas no âmbito do Plano de Contingência até novas
diretivas.

REFORÇO DE MEDIDAS IMEDIATAS – Plano de Contingência
Como medidas de prevenção básicas, apenas serão realizadas as atividades imprescindíveis de dar
continuidade. Estão suspensas todas as atividades, reuniões, visitas de estudo, saídas de campo e
participação em eventos que impliquem a concentração de um número elevado de pessoas.
- Os contactos dos Encarregados de Educação com Educadoras, Professores Titulares de Turma,
Diretores de Turma, Direção e restante corpo docente devem realizar-se, preferencialmente, por via
telefónica ou por email, evitando-se assim o contacto presencial.
- Só é permitido o acesso às instalações escolares aos membros da comunidade educativa que aí,
normalmente, prestam serviço. Excetuam-se todas as situações de urgência na prestação de
serviços, devidamente justificadas e autorizadas. As atividades que, decorrendo no interior da
Escola, impliquem a presença de pessoas externas à Escola estão suspensas.
- Está suspensa a participação das equipas do Agrupamento nas atividades realizadas no âmbito do
Desporto Escolar;
- Não é permitida a deslocação de docentes do Agrupamento de Escolas do Levante da Maia a outros
agrupamentos para observação de aulas, no âmbito da Avaliação Externa;
- Encontram-se suspensas as aulas práticas de Educação Física em que pelo menos 3 turmas
partilham materiais desportivos e balneários.

Entretanto todos devem ter em atenção as seguintes recomendações:
a)
Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos
20 segundos;
b) Reforçar a lavagem das mãos antes e após a preparação de alimentos ou as refeições, após o
uso da casa de banho e sempre que as mãos estejam sujas;
c) Usar, em alternativa, para higiene das mãos, uma solução à base de álcool;
d) Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;
e) Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;
f) Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido e não para as mãos;
g) Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções
respiratórias.
Solicita-se a compreensão e a colaboração de todos.
Mais se informa que devem estar atentos às orientações da Direção-Geral de Saúde
(disponíveis em https://www.dgs.pt/corona-virus.aspx) e cumprir os devidos procedimentos.
Recomenda-se ainda a leitura do Plano de Contingência que se encontra na página do Agrupamento
de Escolas do Levante da Maia (disponível em https://www1.levantemaia.com/).

Dado o carácter dinâmico desta situação pede-se a todos que consultem esta página com regularidade.
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