Covid 19 – Orientações
Comunica-se a toda a comunidade que os documentos constantes da área Covid, na
página do Agrupamento (www.egn.pt), se encontram em vigor nomeadamente o
documento Organização e Funcionamento Excecional dos Estabelecimentos Escolares
do Agrupamento de Escolas da Gafanha da Nazaré.
Reiteram-se as seguintes informações e esclarecimentos:
- Compete a todos os elementos da comunidade cumprirem as orientações em vigor,
nomeadamente uso de máscara, distanciamento social e higienização das mãos.
- Nenhum elemento deve vir para os estabelecimentos escolares se apresentar sintomas
tais como febre (temperatura acima de 37) tosse, dificuldade respiratória, dores de
cabeça, dores musculares, diarreia, náuseas, vómitos, perda de cheiro e/ou perda de
paladar.
- Nestas situações os pais/ EE devem, de imediato, contactar a linha de saúde 24 (808
24 24 24) ou o médico de família.
- Sempre que no agregado familiar houver contactos próximos com elementos positivos,
tal deve ser, igualmente, comunicado à Saúde 24, devendo atuar em conformidade.
- Os pais/ EE devem comunicar à respetiva Educadora, Professor Titular de Turma ou
Diretor de Turma todas as situações de indicação de isolamento ou que remetam para
o surgimento/agravamento de sintomas.
- Se no agregado familiar algum elemento (com quem o aluno coabita) tiver sido
indicado para testagem, por suspeita de caso positivo, deve, salvo indicação em
contrário, aguardar em casa o resultado do teste.
Alteração do regime de funcionamento das atividades letivas
- O regime presencial é, por princípio, aplicado a todos os alunos.
- A linha de Saúde 24 e ou o médico de família podem determinar o isolamento de um
aluno, mas apenas a Autoridade de Saúde pode determinar o isolamento de turma(s).
- Quando a Autoridade de Saúde determina o isolamento de uma ou mais turmas a
Diretora submete o seu Despacho numa plataforma da Direção Geral dos
Estabelecimentos Escolares e solicita-se a transição do regime presencial para o regime
de ensino à distância (regime não presencial ou misto).
- Após aprovação da transição entre regimes é aplicado o ensino à distância nos moldes
definidos e aprovados.
- Durante o período do isolamento, os alunos e os progenitores/encarregados de
educação escolhidos (1 por aluno) para os acompanhar durante esse período, não
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poderão ausentar-se do domicílio, devendo permanecer no domicílio até à data
definida.
- Caso estes alunos tenham irmãos pequenos (dos quais não seja possível fazer
isolamento), estes também não deverão ir à escola.
Procedimentos ao nível do acompanhamento pedagógico.
- Aos alunos a faltar de forma isolada em cada turma são facultadas atividades de
acompanhamento e atividades, preferencialmente via moodle.
- Como decorre do anteriormente referido não há regime de ensino à distância para
situações individuais dentro de cada turma.
Outros procedimentos:
- Quando a Autoridade de Saúde comunica as medidas a adotar perante casos positivos
identificados é enviado, pela Direção, um comunicado aos pais/EE da turma.
- As declarações para os pais/EE (1 por aluno com idade inferior a 12 anos) justificarem
faltas junto da entidade patronal são emitidas pela Autoridade de Saúde.

Atendimento
- Face ao aumento de casos ativos a nível concelhio e nacional o atendimento será
preferencialmente efetuado por via eletrónica e/ou em reuniões on-line. - O
atendimento presencial só ocorre em situações excecionais e sempre que o pai/EE não
disponha de recursos eletrónicos.

Gafanha da Nazaré, 29 de novembro de 2021
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