
 

 

 

Plano de Ação Estratégico para o Covid-19 
 

Procedimentos e Medidas 
 

De acordo com as recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS) e            

considerando a necessidade de proteger toda a comunidade educativa, a direção da            

AExplica aprovou o presente plano de ação estratégico para a Covid-19, tendo como             

recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e as orientações da DGS nº             

024/2020.  

Este momento requer de todos os profissionais e famílias uma grande capacidade            

de comunicação, flexibilidade e adequação na organização das deslocações, dos espaços e            

dos materiais, no sentido de continuar a dar resposta às necessidades dos nossos alunos. 

 

Este plano é composto por: 

 

Medidas Gerais 
 

- Está assegurada a desinfecção geral das instalações. Esta higienização está a ser            

realizada conforme a orientação 0/14/2020 da DGS; 

- Serão encerrados todos os espaços não utilizados; 

- Existirá uma sala de isolamento para casos suspeitos de Covid-19, de acordo com             

as normas 006/2020; 

- Cada sala estará designada a um professor; 

- Até novas orientações os pais não poderão ser recebidos de forma presencial, sem             

que exista um agendamento antecipadamente com o respetivo professor.  

 

Medidas Internas Preventivas afetas aos Funcionários 
 

- Cada funcionário deverá monitorizar a sua temperatura, diariamente, à chegada da           

instituição; 

- Será restrito o acesso aos profissionais com sintomas de qualquer doença; 
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- Antes de entrar ao serviço é necessário desinfetar as mãos; 

- O uso de máscara é obrigatório, ou de qualquer equipamento que confira uma             

proteção igual ou superior (ex.: viseira com máscara); 

- Não circular no interior da instituição, sem estar devidamente equipado e           

desinfectado: 

- Circular dentro do edifício de acordo com a sinalização e sempre pela sua direita. 

 

Higienização dos Espaços e Materiais da AExplica 
 

A AExplica assegura a existência das condições necessárias para adotar as medidas            

preventivas recomendadas, com as seguintes especificidades: 

- Todo o espaço será higienizado de acordo com a Orientação 014/2020 da GDS,              

incluindo puxadores, corrimões, botões e acessórios em instalações sanitárias, teclados de           

computador, mesas e livros.  

- A limpeza com água e detergente será, na maioria dos casos, suficiente, mas em              

casos específicos poderá ser decidido fazer igualmente a desinfeção; 

- As instalações sanitárias terão água, sabão líquido com dispositivo doseador e           

toalhetes de papel de uso único, para a promoção das boas práticas de higiene,              

nomeadamente a higienização das mãos; 

- Serão usados materiais adequados aos procedimentos de desinfecção e limpeza do           

edifício, de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS; 

- Existirão dispensadores de solução à base de álcool para desinfetar as mãos à             

entrada da sala de aula; 

- Os espaços serão arejados com abertura de portas e janelas, de acordo com             

Orientação 014/2020 da DGS. 

 

Sala de Aula 
 

- O acesso à sala será limitado ao pessoal afeto à mesma; 

- Todo o material necessário para o aluno como: caneta, lápis, borracha, régua,            

esquadro, compasso e demais deve ser trazido pelo mesmo; 

- Evitar que o material seja partilhado entre alunos, sendo higienizado, sempre que            

necessário; 

- Na mudança de turno, ocorrerá uma higienização das mesas e cadeiras e demais             

material utilizado; 
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- Todo o material será higienizado regularmente; 

- O material que não possa ser lavado ou higienizado será removido das salas; 

- Manter, sempre que possível o distanciamento entre alunos, inclusive nas entradas           

e saídas da sala; 

 

Espaços exteriores 
 

- Os espaços exteriores, não são da responsabilidade da AExplica, pelo que a sua             

utilização deve ser feita de acordo com as normas do Armazém do Mercado. 

 

Instalações Sanitárias 
 

- A utilização e permanência nas instalações sanitárias deve ser realizada apenas por            

1 pessoa de cada vez. 

 

Horários 
 

- Os horários das explicações serão definidos no início do ano letivo; 

- Alterações de horário devem ser evitadas, de forma a não prejudicar o            

funcionamento das mesmas tendo em conta as diretrizes já mencionadas; 

- Qualquer alteração deverá ser informada com a máxima antecedência possível; 

- Os horários de entrada e saída devem ser escrupulosamente cumpridos, para que            

seja possível realizar a desinfecção dos espaços entre turnos. 

- O atendimento na Secretaria será feito apenas por marcação. 

 

Acesso à AExplica 
 

- O acesso será realizado respeitando as orientações da DGS nº025/2020 - medidas            

preventivas; 

- A entrada deverá ser feita pela Rua do Hospital Velho, nº28 pela porta principal de               

entrada na Casa-mãe do Armazém do Mercado; 

- A saída deverá ser realizado pela sala Las Vegas; 

- O acompanhamento de alunos, quando necessário, deve ser feito apenas por 1            

adulto. Não é aconselhável ser uma pessoa que pertença a um grupo de risco; 
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- Só podem frequentar a Explica, alunos que não apresentem sinais de doença como             

(febre, tosse, diarreia, dificuldade respiratória e outros sintomas que possam ser           

designados como situação de risco); 

- No caso de um aluno apresentar algum destes sintomas, será feita ligação para os              

contactos de emergência do aluno, a fim de vir buscá-lo. O aluno será colocado em               

isolamento e permanecerá até à chegada do EE na sala para o efeito. Serão              

aconselhados a contactar a linha SRS 24 Madeira (800 24 24 20) ou o seu médico.                

No caso de impossibilidade comunicativa com os EE, a AExplica contactará,           

imediatamente, a linha saúde, SRS 24 Madeira (800 24 24 20). Em caso de urgência               

será contactado o 112. 

- A sala de isolamento situa-se no piso 1 exterior, na sala Tóquio.  

- O EE do aluno que se encontra na sala de isolamento, ao chegar, deve dirigir-se à                

sala pela Rua do Hospital Velho nº 28; 

- O EE tem o dever de contactar a instituição sobre o estado de saúde da criança; 

- Em caso de ausência prolongada, é necessária a apresentação do atestado médico,            

no regresso à AExplica; 

- A instituição tem o dever de comunicar às autoridades de saúde local, sempre que              

seja identificado um caso suspeito; 

- Todos os pais serão informados, caso haja algum caso suspeito, preservando a            

identidade do aluno; 

- O contato de emergência deve manter-se atualizado e disponível; 

- O aluno deverá trazer apenas o material indispensável para o bom funcionamento            

da sua explicação; 

- O contacto entre professor e Encarregado de Educação deve ser feito por via             

eletrónica ou por telefone; 

- Relativamente aos serviços administrativos, será privilegiado o atendimento não         

presencial, por via eletrónica (geral.aexplica@gmail.com) ou telefónica (926 398         

645, 291 612 568); 

- O atendimento presencial, será feito apenas com marcação prévia e uso de máscara             

obrigatório; 

- Em relação aos pagamentos, os EE deverão contactar a AExplica via e-mail ou             

telefone. 

 

A compreensão e colaboração dos encarregados de educação e alunos será fundamental            

para o sucesso da reabertura da AExplica. 
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