
             
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PADRE ANTÓNIO DE ANDRADE, OLEIROS (160489)              
              Escola Básica e Secundária Padre António de Andrade (345970) 

 
 

PLANO INTERNO DE ACOLHIMENTO – COVID-19 
 
 
 
1 – Contexto 
 

No âmbito das medidas extraordinárias e de carácter urgente de resposta à situação 

epidemiológica do novo coronavírus, elencadas no Decreto-Lei n.º 10-A/2020 e onde se inclui a 

suspensão de atividades letivas e não letivas presenciais, e tendo sido decretado o estado de alerta 

em todo o país com a colocação dos meios de proteção civil e das forças e serviços de segurança em 

prontidão, foram aprovadas regras específicas para auxílio aos Trabalhadores de Serviços Especiais. 

 Assim, na eventualidade de os profissionais de saúde, das forças e serviços de segurança e 

de socorro - incluindo os bombeiros voluntários, e das forças armadas, os trabalhadores dos 

serviços públicos essenciais, de gestão e manutenção de infraestruturas essenciais, bem como 

outros serviços essenciais - serem mobilizados para o serviço ou prontidão, impedindo assim que 

prestem assistência aos seus filhos ou outros dependentes, é identificada pelo menos uma escola de 

cada agrupamento de ensino (ou a escola não agrupada) que deverá acolher os seus filhos ou 

outros dependentes. 

Conforme listagem publicada pela DGEstE, a escola de referência relativa ao concelho de 

Oleiros é a Escola Básica e Secundária Padre António de Andrade (escola sede do Agrupamento). 

 

2 – Procedimentos externos 

 

  Os trabalhadores das atividades enunciadas terão de ser mobilizados pela entidade 

empregadora ou pela autoridade pública, podendo solicitar o acolhimento dos seus educandos 

diretamente aos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas, conquanto demonstrem reunir 

as condições de aplicação da medida. 

Os pais/encarregados de educação devem previamente informar a Direção do Agrupamento 

de Escolas Padre António de Andrade, através de email (direcao@aepaaoleiros.net), ou através do 

telefone 272680210 (dias úteis das 9h-17h), indicando o nome da criança/aluno, idade, medicação 

(se necessitar), o contacto de pessoas de referência (pais ou outros familiares) e outras informações 

importantes para garantir o seu bem-estar. 

 

 

 



 

3 – Procedimentos internos 
 
3.1 – Horário 

A escola de acolhimento funcionará entre as 9h00 e as 17h00. 
 
 

3.2 – Acolhimento 
Até 10 alunos, o acolhimento será efetuado no Bloco D; de 10 a 20 alunos, 10 discentes serão 

acolhidos no Bloco D e os restantes 10 serão recebidos no Bloco C. No caso de se verificar a segunda 
hipótese, será afixada uma lista nominal, à entrada do bloco A, com a indicação do bloco de 
acolhimento respetivo. 

 
3.3  - Recursos humanos 

 
Serão mobilizados recursos humanos docentes e não docentes em conformidade com o 

número de alunos, idade e nível de escolaridade. Assim, serão destacados dois docentes para cada 
grupo de 10 alunos, ressalvando-se, no entanto, eventuais exceções decorrentes de características 
específicas do grupo de alunos. Estes docentes/alunos serão apoiados por um assistente 
operacional. 

 
3.4  - Atuação 

 
Os alunos serão distribuídos pelas diferentes salas de cada bloco, até um máximo de três por 

sala, sendo-lhes atribuídas tarefas para concretização. Os professores ficarão numa outra sala, 
salvaguardando-se as devidas medidas de convivência social, e circularão, conforme as 
necessidades, pelas diferentes salas. 

 
3.5 - Bufete e Refeitório Escolar 

O Bufete e o Refeitório Escolar estarão em funcionamento, com horário ainda a definir em 
função do número de alunos que solicitem este acolhimento, com vista a evitar o máximo de 
contacto possível, fazendo diferir intervalos. 

 
3.6 - Situações de exceção 
 
       Qualquer situação de exceção será objeto de análise imediata por parte da Direção do 
Agrupamento. Em caso de suspeita de contágio, será imediatamente acionado o Plano de 
Contingência do Agrupamento. 
 
3.7 - Publicitação 
 
        A lista de estabelecimentos escolares de acolhimento será publicada, conforme indicação da 
DGEstE, na página do Agrupamento de Escolas padre António de Andrade, bem como o presente 
Plano Interno de Acolhimento. 
 
 
 
 
 
 


