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Anexo III 
 

Plano de Comunicação e Formação 

 

No âmbito do ponto 1.3. do Referencial para as escolas I 2020 da DGS, surge como função dos 
Agrupamentos a “Promoção de comportamentos preventivos: divulgação a todo o pessoal docente, não 
docente e encarregados de educação de informação sobre a doença, bem como sobre as medidas 
preventivas e a importância da mobilização da comunidade escolar para a sua prática.” De acordo com 
estas orientações especifica-se: 
 
Plano de Comunicação 
 
- Equipa responsável pela comunicação/articulação/formação: 
Direção do Agrupamento; Pontos Focais, Assistentes Operacionais afetos à sala de isolamento, Equipa de  
Saúde (Unidade de Saúde Local, equipa do PES, SPO), Diretores de Turma. 
 
- Fluxos de informação: 
   Interna (com o pessoal docente e não docente, com os alunos); 
-- Interinstitucional (com as equipas de saúde, agentes da proteção civil, CME, entre outros); 
   Externa (com os encarregados de educação, associações de pais, Juntas de Freguesia); 
 
- Canais de comunicação (página web do Agrupamento, e-mail, sms, sites dos agrupamentos de 
escolas/escolas não agrupadas, posters, placards…); 
               Informação baseada na evidência constantemente atualizada, a ser disseminada na página web 
do Agrupamento, através de cartazes informativos da DGS e outros. 
 
- Identificação do fluxo de comunicação 
Pontos Focais, Encarregados de Educação, Saúde 24, Direção do Agrupamento, Unidade de Saúde Local. 
 
 - Procedimentos para diferentes contextos e níveis de emergência 
 
A Direção do Agrupamento propõe alterações à organização e funcionamento dos estabelecimentos ou do 
Plano de Contingência, em função da evolução pandémica; 
 
No atual contexto, o Conselho Pedagógico alerta os docentes para a necessidade da promoção da 
educação para a saúde, nomeadamente através da sensibilização para a adoção de comportamentos 
preventivos da infeção por Sars Cov 2;  
 
- Identificação dos contactos de entidades prioritárias conforme ponto 2.2.4 do Plano de 
Contingência 
 
 Identificação dos contactos do estabelecimento de ensino e ponto focal 
Em cada estabelecimento de ensino, a pessoa de referência (ponto focal) é o coordenador/responsável de 
estabelecimento, conforme o ponto 2.2.5 do Plano de Contingência (página 7) 
 
 
Formação 
 
Sessões de Formação já realizadas 
Sessões informativas para assistentes operacionais e assistentes técnicos administrativos realizadas na 
ESAG e EBCV, dinamizadas pela enfermeira Susana Saruga, da equipa da Saúde Escolar do CSE, em 
março de 2020; 
Sessão de formação de assistentes técnicos operacionais dinamizada por uma equipa do Exército, em maio 
de 2020; 
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Reuniões de trabalho já realizadas 
Reunião de representantes da Unidade de Saúde Local com: 
Direção do Agrupamento; 
Equipa de Coordenação do PES 
Reunião da Diretora com a Equipa de Coordenação do PES 
 
Reuniões de trabalho a realizar 
Reuniões periódicas para avaliação do Plano de Contingência, a realizar em cada período e sempre que 
se justifique 
 
Sessões de Formação a realizar 
Sessões de informação/formação com os elementos focais e assistentes operacionais afetos às salas de 
isolamento dinamizadas pela Equipa de Coordenação do PES, na ESAG, a decorrer no dia 15 de setembro 
de 2020 
Outras sessões a agendar sempre que se justifique ou seja solicitado, consoante as disponibilidades da 
equipa de formação (Equipa de Coordenação do PES, SPO, Unidade de Saúde Local/Equipa da Saúde 
Escolar) 
 
 


