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ACADEMIA DE DANÇA DANCIART 
 

PLANO DE CONTINGÊNCIA - COVID-19 

1 de setembro de 2020 
 
 

No seguimento das recomendações da Direção-Geral de Saúde, e considerando a necessidade de proteger 

toda a comunidade educativa, aprovamos o presente Plano de Contingência no âmbito da infeção pelo novo 

Coronavírus SARS-CoV-2, agente causal da COVID-19. 

 
Este plano contém 12 componentes: 

 
 

1. Informação sobre o vírus SARS-CoV-2; 

2. Medidas Preventivas para comunidade educativa e visitantes; 

3. Procedimentos a adotar em situação de caso suspeito; 

4. Procedimentos a adotar em situação de caso suspeito validado; 

5. Procedimentos de vigilância de contactos próximos; 

6. Sala de isolamento e circuito até à mesma; 

7. Responsabilidades; 

8. Medidas de Segurança e Prevenção; 

9. Informação e Formação. 
 
 

O plano será revisto e atualizado sempre que se verificar necessidade, nomeadamente pela existência de 

novas recomendações ou imposições por parte das autoridades competentes. 
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1. Informação sobre o vírus SARS-CoV-2; 
 
 

Para melhor compreender as medidas deste plano, reproduzimos a informação da DGS (orientação 006/2020 

de 26/02/2020) sobre a transmissão o SARS-CoV-2, vírus que causa infeções no sistema respiratório e que 

pode ser semelhante a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia. 

 
1.1. Formas de transmissão 

 
 

Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se: 

− Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

− Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

− Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron). 
 
 

1.2. Principais sintomas 
 
 

Os principais sintomas, são: 

− Febre; 

− Tosse; 

− Falta de ar (dificuldade respiratória); 

− Cansaço. 
 
 

2. Medidas Preventivas para comunidade educativa e visitantes 
 
 

É obrigatório para todos os membros da comunidade educativa da Academia Danciart e visitantes: 

1. Todos os professores irão usar máscara durante as aulas; 
2. Os alunos: 
❖ Crianças até aos 6 anos de idade: sem restrições de espaço (Tal como creches e jardins 

de infância); 
❖ Crianças a partir dos 6 anos de idade: 1,5 m de distanciamento, assim sendo não será 

obrigatório a utilização de máscara; 
❖ Fica proibida a utilização de vestiários/balneários. Assim os alunos deverão vir 

devidamente equipados de casa; 
3. As aulas decorrerão sempre com as janelas e portas abertas, para que exista sempre um 

fluxo de ar mais purificado; 
4. Os alunos e acompanhantes devem desinfetar as mãos quando entrarem nas 

instalações, bem como na entrada e saída dos estúdios; 
5. Apenas poderão entrar nas instalações os alunos que vão ter aulas nesse momento. 

Caso os alunos não tenham aula, não podem permanecer nas instalações; 
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6. Os pais: 
❖ Não podem permanecer nas instalações; 
❖ Para pagamentos e assuntos administrativos, poderão entrar apenas um de cada vez 

na receção da academia, ou preferencialmente, enviar através do aluno, num 
envelope o dinheiro juntamente com o cartão de pagamentos; 

❖ Sempre que possível os assuntos devem ser tratados remotamente (telefone ou 
email); 

 

7. As casas de banho poderão ser utilizadas sendo que serão regularmente higienizadas; 
8. As rotinas de limpeza da academia já estão a ser implementadas e serão reforçadas.  
9. Contactar a Professora Mónica Rodrigues, através do telefone 919 191 514 se tiver febre, tosse 

ou dificuldade respiratória, estando dentro do espaço escolar ou a participar em atividades na 
Academia Danciart. Em contexto de aula, o aluno com sintomas suspeitos deve informar o 
professor, que informará a coordenadora do Plano de Contingência. 

 

Não será autorizada a entrada na Academia Danciart de qualquer pessoa (membro da comunidade educativa 

ou outro) que manifeste sintomas de febre, tosse ou dificuldade respiratória. 

 

Caso se trate de aluno menor não acompanhado (por se deslocar sozinho para a Academia Danciart, será 

dirigido imediatamente para a sala de isolamento, dando início à ativação dos procedimentos inerentes à 

situação). 

 

3 Procedimentos a adotar em situação de caso suspeito 
 
 

1. Em caso de sintoma sugestivo de COVID-19, os membros da comunidade educativa não devem sair de 

casa. Devem isolar-se e contactar a linha SNS 24 (808 24 24 24) ou o médico assistente, não vindo à 

Academia Danciart até esclarecimento do quadro clínico. Quanto aos alunos, estes deverão ser 

sempre acompanhados neste processo por um responsável parental; 

2. Em caso de suspeita de infeção do próprio ou de terceiro, durante o período letivo, todos os membros 

da comunidade educativa têm o dever de contactar imediatamente a coordenadora do Plano, 

Professora Mónica Rodrigues,  através do telefone 919 191 514 e auto isolar-se na sala de 

isolamento através do circuito pré-definido. Quando alunos, estes devem ser acompanhados pelo 

professor ou funcionário, com quem estavam em contacto e deve ser informado o Encarregado de 

Educação; 

3. No caso de necessidade de acompanhamento de um aluno à sala de isolamento, o profissional deve 

cumprir as precauções básicas de controlo de infeção e utilizar as luvas disponibilizadas e identificadas 

na caixa que se encontra em cima da mesa de cada estúdio/receção; 

4. Na sala de isolamento, deve ser contactada a linha do SNS 24, que questionará o doente relativamente 
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a sinais e sintomas compatíveis com o vírus SARS-CoV-2; 

5. Se o caso suspeito não for validado, fica encerrada a ligação ao SARS-CoV-2 e o SNS 24 define os 

procedimentos adequados à situação clínica do aluno ou trabalhador. 

 

4. Procedimentos a adotar em caso suspeito validado 
 
 

1. Em situação de caso validado pela linha SNS 24, o aluno ou trabalhador, permanece na área de 

isolamento; 

2. A coordenadora do Plano informa de imediato a Autoridade de Saúde Local sobre a existência do caso 

suspeito validado e procede de acordo com orientações da DGS. 

 

5. Procedimentos de vigilância de contactos próximos 
 

 
De acordo com as orientações da DGS, entende-se como “contacto próximo” quem não apresenta sintomas 

no momento, mas esteve ou pode ter estado em contacto próximo de um caso confirmado COVID-19. O 

contacto próximo, pode ser de: 

 

ALTO RISCO DE EXPOSIÇÃO 

• Aluno/Trabalhador que partilhou o mesmo espaço, com o caso validado; 

• Aluno/Trabalhador que esteve face a face com o caso validado; 

• Aluno/Trabalhador que partilhou com o caso validado, objetos ou equipamentos. 

 
BAIXO RISCO DE EXPOSIÇÃO 

 

• Aluno/Trabalhador que teve contacto momentâneo; 

• Trabalhador que prestou assistência a um caso validado, desde que tenha respeitado a 

etiqueta respiratória, higienização das mãos e uso de luvas. 

A coordenadora do Plano deverá aguardar as orientações da Autoridade de Saúde Local, relativamente à 

gestão dos contactos. 

 
 

6. Sala de isolamento 
 

 
A sala de isolamento é o recinto isolado que se encontra no interior da casa de banho azul, que está 

provido de água, alimentos não perecíveis, banco, acesso a instalações sanitária e ventilação natural. O 
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acesso ao mesmo será realizado pelo circuito definido. 

 
7. Responsabilidades 

 

7.1 Contactos 

 
• Linha de Saúde 24- 808 24 24 24 

• Unidade de Saúde Local de Gondomar - 224 663 790 

• Bombeiros Voluntários de Gondomar -   224 830 001 

• Coordenadora do Plano de Contingência, Professora Mónica Rodrigues - 919 191 514 

 

8. Medidas de Segurança e Prevenção 
 
 

8.1 Medidas Gerais 
 
 

1. Privilegiar o atendimento não presencial (esclarecimentos de dúvidas e atos administrativos) 

sempre que possível e limitar a lotação da receção da Academia Danciart (1 visitante); 

2. Disponibilização de gel desinfetante de mãos e tapete desinfetante e secante nas entradas de 

acesso ao edifício; 

3. Disponibilização de gel desinfetante, em todos os estúdios de dança e postos de trabalho; 

4. Criação de sinalética e circuitos que promovam a distribuição dos alunos e profissionais pelos 

espaços; 

5. Cumprimento do plano de limpeza e higienização, para todas as divisões, de acordo com as 

normas exigidas; 

6. Garantir a existência de papel de mãos e sabonete líquido em todas as instalações sanitárias; 

7. Ventilação mecânica que retire o ar do exterior; 

8. Promover sessões de informação e sensibilização para os profissionais e alunos, de forma a 

que todos saibam como se devem comportar de forma segura, no ambiente escolar; 

9. As reuniões com Encarregados de Educação, devem preferencialmente realizar-se, com 

recurso a plataforma digital; 

 
8.2 Medidas de Segurança e Prevenção 

 
 

Entrada na Academia Danciart: todo o acesso será feito através da entrada principal / receção, onde 

terão um tapete desinfetante e secante para os pés. De seguida os alunos colocarão o calçado no lugar 

https://www.google.com/search?q=Unidade+de+saude+local+de+gondomar&oq=Unidade+de+saude+local+de+gondomar&aqs=chrome..69i57j33.7910j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03VIaNyKbWQw45u_wrJzWKicTVqkg:1599411746687&ei=IhZVX5aoKYnFUrS4j5AJ&q=Bombeiros+Volunt%C3%A1rios+de+Gondomar&oq=Bombeiros+Volunt%C3%A1rios+de+Gondomar&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1CICFiICGDjDWgAcAB4AIABAIgBAJIBAJgBAKABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiWwYqIgdXrAhWJohQKHTTcA5IQ4dUDCA0&uact=5
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indicado e posteriormente procederão à desinfeção das mãos com uma solução de álcool gel. 

Troca de Roupa: considerando o contexto atual de pandemia, salvo em situações excecionais e 

previamente autorizadas pela Direção, a utilização dos balneários deve ser reduzida ao estritamente 

necessário, pelo que os alunos deverão vir equipados e penteados de casa, apenas com sapatos de rua 

calçados e um casaco se necessário. A utilização dos balneáreos será esteritamente para colocação de 

vestuário de rua não necessário à prática da aula. 

Utilização de sanitários: as instalações sanitárias deverão ser utilizadas apenas após autorização do  

professor ou funcionário; 

Entrada e permanência nos estúdios: os alunos são acompanhados ao estúdio pelo 

professor/funcionário, levando na mão: a sua garrafa de água, o material necessário à aula, uma 

toalha de rosto e o saco (com fecho) para guardar a máscara, que será retirada, apenas com a 

indicação do professor, sempre que a atividade não permitir o uso da mesma, mantendo-se nestas 

situações, o distanciamento recomendado; 

Saída dos estúdios: antes da saída, os alunos higienizam as suas mãos com uma solução de álcool gel e 

colocam a sua máscara, sendo acompanhados até à porta de saída (igual à porta de entrada) pelo 

professor/funcionário; 

Saída da Academia Danciart: realizada pela mesma porta de entrada. Os E.E./familiares deverão 

aguardar no exterior, que um funcionário/professor encaminhe o seu educando. Em situações apenas 

de necessidade de algum serviço administrativo os E.E. poderão entrar no interior da receção, 

respeitando a lotação máxima (1 visitante). 

 
8.3 Medidas de Segurança e Prevenção para docentes e não docentes 

 
 

• Uso obrigatório de máscara; 

• Entrada feita pela receção da Academia Danciart. Os profissionais entram pela porta de acesso à 

receção, higienizam as suas mãos com uma solução de álcool gel e passam os pés pelo tapete 

desinfetante e secante, seguindo o circuito pré-definido, até ao seu posto de trabalho; 

• Os teclados, telefone, aparelhagens, serão sempre higienizados, aquando da utilização pelo 

colaborador; 

• As casas de banho dos colaboradores, estão providas de borrifador com clorogel, de forma a que a 

após cada utilização, o botão do autoclismo, torneira e maçaneta da porta, possam ser desinfetados 

pelo próprio. 

• Disponibilização de material de proteção necessário a cada funcionário; 

• Saída, realizada pela porta da receção da Academia Danciart; 
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9. Informação e Formação 
 
 

A comunidade educativa será informada do Plano de Contingência e de todas as alterações e adaptações que 

sejam necessárias fazer de acordo com a evolução da pandemia e as indicações da Direção Geral de Saúde. 

Os colaboradores docentes, não docentes e os alunos, receberão todas as informações necessárias, de forma 

a promoverem comportamentos assertivos e serem sujeitos ativos na prevenção para a saúde, dos próprios e 

dos outros, dentro da Academia Danciart. 

 


