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Na sequência da publicação Despacho nº 2836-A/2020, de 02/03/2020 e em 

alinhamento com a orientação nº 006/2020 de 26/02/2020 da Direção-Geral da Saúde 

(DGS), foi considerado necessária a elaboração de um Plano de Contingência no âmbito 

da infeção pelo novo Coronavírus SARS-CoV-19, agente causal da COVID -19. 
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1. Enquadramento 
 
      O presente Plano tem como objetivo manter as atividades do Agrupamento de Escolas de Seia, 

em face dos possíveis efeitos da infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19), e respetivas repercussões nas 

atividades escolares e no ambiente familiar e social de toda a Comunidade Educativa. 

      Assim, deste Plano de Contingência constam um conjunto de medidas e orientações, não só de 

prevenção e contenção da doença, mas também, da operacionalização das recomendações 

emanadas pela Direção-Geral de Saúde, em estreita articulação com os Pais e Encarregados de 

Educação, as autoridades de saúde locais e outras estruturas da Comunidade Educativa. 

2. Identificação do Coordenador e da Equipa Operativa 
 

      A Coordenação Global do plano, será assumida pelo Órgão de Gestão do Agrupamento 

devidamente apoiado por uma Equipa Operativa, em articulação com o Centro de Saúde de Seia e 

outras entidades pertinentes. 

 
 

Coordenadores do Plano 
 
. Diretora – Sandra Lopes 
. Adjunto – Vítor Pereira 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipa 
Operativa 

 
 

Escola 
Secundária de 

Seia 

 
. Coordenadora do Projeto de Promoção e Educação para a Saúde (PES) – Maria do Céu Nércio  
. Coordenadora de Diretores de Turma do Ensino Secundário – Maria Graça Pinto 
. Responsável pelos Assistentes Técnicos – Andrea Reis 
. Coordenadora dos Cursos Profissionalmente Qualificantes – Lurdes Ramos 
. Encarregada dos Assistentes Operacionais da Escola Secundária de Seia  – Elsa Páscoa 
 

 
Escola Básica 
Dr. Abranches 

Ferrão 

 
. Coordenadora de Estabelecimento da Escola Básica Drº Abranches Ferrão – Mafalda Lopes 
. Responsável pelo Projeto PES da Escola Básica Drº Abranches Ferrão – Marco Nunes 
. Coordenadora de Diretores de Turma do 2º e 3º CEB – Maria do Rosário Cabral 
. Responsável pelos Assistentes Operacionais da Escola Básica Drº Abranches Ferrão – Fátima Simões 
 

 
 

Escola Básica 
de Tourais/ 
Paranhos 

 

 
. Coordenador de Estabelecimento da Escola Básica de Tourais/Paranhos – José Manuel Dias  
. Responsável pelo Projeto PES da Escola Básica de Tourais Paranhos – Dulce Vicente 
. Professora de Ciências Naturais da Escola Básica de Tourais/Paranhos – Fernanda Quintela  
. Responsável pelos Assistentes Operacionais da Escola Básica de Tourais/Paranhos – João Santos 
 

 
Escolas do 1º 
CEB e Jardins 

de Infância 

 
.  Coordenadora do Departamento do 1º CEB – Filomena Rodrigues 
. Coordenadora do Departamento do Pré-Escolar – Anabela Nunes 

 
Saúde Escolar 

 
. Coordenadora da Equipa de Saúde Escolar – Enfermeira Eugénia Rainha 

Associação 
de Pais e 

Encarregados 
de Educação 

 
. Representante dos Pais e Encarregados de Educação – João Emílio Coelho 
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Competências 

Coordenador Global 

do Plano 

 

Supervisionar todas as ações implícitas no Plano de Ação da Equipa 

Operativa em articulação com entidades externas. 
 

Equipa Operativa 

 

Organizar/controlar e executar, em articulação com as entidades 

externas, todas as atividades previstas no Plano de Contingência. 
 

 
 

 CONTACTOS 

 
 

Entidades Externas 

Centro de Saúde de Seia 238 315 715 

Bombeiros Voluntários de Seia 238 310 310 

Unidade de Saúde Pública da ULS da Guarda 271 200 200 

Câmara Municipal de Seia 238 310 230 

 

Observação: Em situação de ausência de algum elemento, haverá um substituto a designar, no 
momento, pela Diretora do Agrupamento. 
 
      Em cada um dos estabelecimentos pertencentes ao Agrupamento de Escolas de Seia, mas que 

funcionam fora das Escolas Básicas, os Docentes e Pessoal não Docente, farão a ligação com os 

respetivos Coordenadores: 

Nome do estabelecimento de 

Educação e Ensino 
Docente Pessoal Não Docente 

EB1 de Santa Marinha Maria Natália Couto Maria Isabel Correia 

Jardim de Infância Santa 

Marinha 

Maria de Lurdes 

Alcafache 

Maria da Conceição Freitas 

Simão 

EB1 de Santiago Carlos Fonseca Cândida Amaral 

Jardim de Infância de Santiago Idalina Sousa Bento Manuela Ferreira 

Jardim de Infância de S. 

Martinho 
Anabela Nunes Teresa Graça 

Jardim de Infância de 

Pinhanços 
Célia Cardoso Teresa Assunção 

Jardim de Infância de Tourais 
Mª de Fátima 

Miragaia 
Maria Branca Silva 

Jardim de Infância de Vila 

Verde 
Olga Modesto Silvia Figueiredo 

Jardim de Infância de 

Travancinha 
Maria José M. Talefe Margarida Santos 

Jardim de Infância do 

Sabugueiro 
Sandra Nogueira Sónia Pais 
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3. Identificação das atividades essenciais e prioritárias 
 
 
 

 

Atividades 

essenciais 

desenvolvidas 

pelo 

Agrupamento 

Escolares 
. Educadores e Professores 

. Assistentes Operacionais 

Administrativos . Assistentes Técnicos 

Refeitórios 

Escolares 

. Refeitórios das escolas do Agrupamento    

  (capacidade de resposta da empresa) 

Buffet Escolar . Buffets das escolas do Agrupamento 

 
 
 

 
 Serviços Administrativos 

e PBX 

 

. Lista atualizada dos contactos telefónicos dos Pais/ 

  Encarregados de Educação 

 

. Lista atualizada dos contactos telefónicos dos serviços 

necessários (Linha Saúde 24, Centro de Saúde de Seia, 

Bombeiros Voluntários de Seia, Câmara Municipal de Seia, 

etc.) 
 

 
 
 
 

Transportes Escolares 
. Capacidade de resposta da Empresa Marques e  

  Câmara Municipal de Seia 

 
 
 
 

 
 

Possíveis efeitos 

no funcionamento 

do Agrupamento 

 

Pouco 

absentismo 

Casos esporádicos 

e isolados de 

doença 

Reestruturação das tarefas 

de serviço 

Elevado 

absentismo 

Elevado número de 

alunos e profissionais 

afetados num curto 

período de tempo 

A definir em cada 

Estabelecimento de Ensino 

do Agrupamento 
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Perante um cenário de elevado absentismo dos professores ou outros profissionais, as condições 

mínimas para assegurar o funcionamento da Escola Secundária de Seia são: 

 
 
 

Portaria 1 elemento 

Buffet            1 elemento 

Manutenção e limpeza/desinfeção das 

instalações e apoio às atividades letivas 5 elementos 

Refeitório 1 a 2 elementos 

PBX            1 elemento 

Serviços Administrativos 2 elementos 

Cumprimento do Plano de Emergência 

Evacuação da Escola 

Todos os elementos 

presentes na escola 
 
 

Nas Escolas Básicas Dr. Abranches Ferrão e Tourais/Paranhos: 
 
 
 

Portaria 
1 

elemento 

Buffet 
1 

elemento 
Manutenção e limpeza/desinfeção das 

instalações e apoio às atividades letivas 
3 elementos 

Refeitório 1 a 2 elementos 

PBX 1 elemento 

Serviços Administrativos 1 elemento 

Cumprimento do Plano de Emergência e 

Evacuação da Escola 

Todos os 

elementos 

presentes na 

escola 
 
 

Para a manutenção das atividades consideradas essenciais será assegurada a entrada de 

fornecedores de produtos alimentares destinados aos refeitórios e aos buffets, fornecedores de 

material de higiene, funcionários e fornecedores da empresa EDIBEIRAS - Edifícios e Obras Públicas 

das Beiras, Lda. e funcionário dos CTT, após informação considerada relevante. 
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O encerramento de qualquer estabelecimento do Agrupamento será efetuado se determinado 

pelo Delegado de Saúde, após avaliação epidemiológica da situação. 

Em caso de encerramento, as atividades que necessitam de ser mantidas na Escola Sede do 

Agrupamento, se possível, são as seguintes: 

 
 
 

 

 
 
 

4. Identificação das medidas de manutenção da atividade escolar em situação de 

Crise 
 
 

 
Elevado 

absentismo 

Educadores/Professores 
Atividades de Substituição e/ou utilização do 

teletrabalho (através de e-mail) 

Assistentes 
Operacionais 

Reestruturação de tarefas de serviço 

Serviços de Cantina e 
Buffet 

Reestruturação de tarefas de serviço 

Alunos 

Utilização do teletrabalho através do e-mail, ou 

da página do Agrupamento, solicitando 

também a colaboração dos Pais e Encarregados 

de Educação 

Serviços Administrativos 
Reestruturação de tarefas de serviço dos 

Assistentes Técnicos 

 
Fornecedores 

Aumentar as reservas em: 

. água engarrafada e alimentos não perecíveis 
. materiais escolares, produtos de higiene e 

limpeza 

Assegurar a alimentação a jovens carenciados abrangidos pelo programa de 

refeições escolares 

ATIVIDADES Nº de elementos 

Direção 1 

Segurança (portaria) 1 

Serviços Administrativos 1 

PBX 1 
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No caso do eventual encerramento de qualquer dos Estabelecimentos de Ensino, serão 

fornecidas aos Pais e Encarregados de Educação informações referentes ao período de 

encerramento e às medidas de vigilância a adotar, por escrito e através da página do 

Agrupamento. 

 

5. Medidas de isolamento e distanciamento social 
 

Em todos os Estabelecimentos de Ensino do Agrupamento deverá existir uma área de 

“isolamento” (sala, gabinete, zona) para o eventual isolamento de alunos ou profissionais que 

evidenciem sinais de COVID-19, nomeadamente febre, tosse ou dificuldades respiratórias, durante 

a permanência no estabelecimento de ensino. 

A colocação numa área de “isolamento” visa impedir que outras pessoas possam ser expostas e 

infetadas. 

 

A área de “isolamento” deve ter as seguintes condições: 
 
➢ ventilação natural ou sistema de ventilação mecânica; 

➢ revestimentos lisos e laváveis (não deve possuir tapetes, alcatifa ou cortinados; 

➢ estar equipada com: telefone, cadeira ou marquesa, kit com água e alguns elementos não 

perecíveis, contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico), solução 

antisséptica de base alcoólica – SABA (disponível no interior e à entrada desta área), toalhetes de 

papel, máscara(s) cirúrgica(s), luvas descartáveis e termómetros; 

➢ nesta área, ou próxima desta, deve existir uma instalação sanitária devidamente equipada, 

nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para utilização exclusiva da pessoa 

com Sintomas/Caso Suspeito. 

Na deslocação da pessoa com sintomas para a área de “isolamento”, devem ser evitados os 

locais de maior aglomeração de alunos nos vários estabelecimentos de ensino. 
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Áreas de “isolamento” dos estabelecimentos de ensino do Agrupamento: 
 

Estabelecimento de Ensino                       Área de “isolamento” 

Escola Secundária de Seia Sala 4 do Bloco B 

Escola Básica Dr. Abranches Ferrão Gabinete Médico 

Escola Básica Tourais/Paranhos WC Apoio 

EB1 e Jardim de Infância Santa Marinha Sala de Professores 

EB1 de Santiago WC 

Jardim de Infância de Santiago WC 

Jardim de Infância de S. Martinho Sala de Aula 

Jardim de Infância de Pinhanços Gabinete do Professor 

Jardim de Infância de Tourais WC 

Jardim de Infância de Vila Verde WC 

Jardim de Infância de Travancinha Sala de Aula 

Jardim de Infância de Sabugueiro Sala de Aula 

 
 

6. Plano de comunicação nos estabelecimentos de ensino do Agrupamento 

 
6.1. Caso suspeito 

 

De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente como critérios clínicos 

infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória), associados a critérios 

epidemiológicos. 

6.2. Procedimentos em caso suspeito 

 
Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais e sintomas 

de COVID-19, informa a direção da escola (preferencialmente por via telefónica) e, caso se encontre 

na escola, e dirige-se para casa. Contacta de seguida a linha SNS 24 (808 24 24 24). 

Se a pessoa que apresenta esses sinais e sintomas for um aluno este deve ser acompanhado por 

um adulto até à área de “isolamento”. 
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Quem acompanhe o aluno, docente ou trabalhador não docente com sintomas, deve, sempre 

que possível, assegurar a distância de segurança (superior a 1 metro) da pessoa que alegadamente é 

caso suspeito. 

 
 

Medidas a adotar na Área de 
Isolamento 

   1 - O adulto que acompanha o aluno deve usar a máscara de proteção e adotar  
           os devidos cuidados de higiene das mãos; 

   2 - Colocar uma máscara ao suspeito de infeção; 

   3 - Verificar a temperatura corporal; 

   4 - Após contacto com os Pais/Encarregados de Educação, contatar a Linha    

      de Saúde 24 (808 24 24 24) e seguir as orientações emanadas. 

 

 

O profissional de saúde do SNS 24 questiona o doente (ou acompanhante) quanto a sinais e 

sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. 

 

Após avaliação, o SNS 24 informa: 
 

- Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à situação 

clínica; 

- Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao Médico (LAM), 

da DGS, para validação da suspeição. 

 
Desta validação o resultado poderá ser: 

 
1. Caso Suspeito Não Validado: este fica encerrado para COVID-19. O SNS24 define os 

procedimentos habituais e adequados à situação clínica do aluno, Docente ou Pessoal não Docente. 

2. Caso Suspeito Validado: a DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o 

Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), ou outro a definir, e Autoridade de Saúde 

Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. 

- A Diretora informa de imediato a Delegada Regional de Educação da respetiva área de 

circunscrição sobre a existência do caso suspeito validado. 
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7. Procedimentos perante um caso suspeito validado: 
 

A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua vez 

informa a Autoridade de Saúde Local. 

A Autoridade de Saúde Local informa dos resultados dos testes laboratoriais e: 

- Se o caso for não confirmado: este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os 

procedimentos habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas as medidas do 

plano de contingência; 

- Se o caso for confirmado: a área de “isolamento” deve ficar interditada até à validação da 

descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta interdição só poderá 

ser levantada pela Autoridade de Saúde. 

 

Na situação de caso confirmado: 
 

A escola deve: 

- Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”; 

- Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies manuseadas e mais utilizadas pelo 

doente confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminadas; 

- Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o doente confirmado 

(incluindo materiais e equipamentos utilizados por este); 

- Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 ou 70 

mícron) que após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado e enviado para operador 

licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agrupamento de Escolas de Seia 

Plano de Contingência COVID-19 

11 Ano letivo 2019/2020 
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8. Procedimento de vigilância de contactos próximos 
 

Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas que teve ou 

pode ter tido contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19. O contacto próximo com 

caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 

    
  8.1. “Alto risco de exposição”: 

- Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, secção, zona até 2 metros) do caso; 

- Quem esteve face-a-face com o caso confirmado ou em espaço fechado com o mesmo; 

- Quem partilhou, com o caso confirmado, loiça, toalhas ou outros objetos ou equipamentos      

que possam estar contaminados com expetoração, sangue, ou gotículas respiratórias. 

 

8.2. “Baixo risco de exposição” (casual): 
 

     - Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. em 

movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções respiratórias através 

de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou espirro); 

     - Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas de 

prevenção (ex. utilização adequada de meios de contenção respiratória; etiqueta respiratória; 

higiene das mãos). 

Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias 

desde a data da última exposição a caso confirmado. 

 

9. Divulgação de locais para obtenção de informação adicional e divulgação do 

Plano de Contingência 

 
Para além da informação contida neste plano de contingência o Pessoal Docente e não Docente, 

bem como os Encarregados de Educação, poderão consultar informação adicional no portal da 

Direcção-Geral de Saúde (www.dgs.pt) e no portal da Direção-Geral da Educação 

(www.dge.mec.pt). 

Os alunos serão informados, através dos Educadores/Professores Titulares/ Diretores de Turma, 

sobre a COVID-19 de forma a, por um lado, evitar o medo e a ansiedade e, por outro, estes terem 

conhecimento, tanto das medidas de prevenção que devem instituir, como do plano de 

contingência. 
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Nos diversos espaços de todos os estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas de 

Seia (bares, refeitórios, átrios, wc’s e pavilhões gimnodesportivos) será colocada informação sobre 

os cuidados gerais a ter. 

Este Plano de Contingência será reavaliado e atualizado sempre que necessário em articulação 

com o Centro de Saúde de Seia e as diretrizes emanadas da Direção-Regional da Saúde e da 

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. 

 

10. Medidas de prevenção e controlo da COVID-1 
 10.1. Informação e Capacitação 

         Cronograma:  

 
 
 
 
fevereiro/2020 
 
 
 
 

06-02 
Recomendações gerais do COVID-19 para a comunidade 
escolar: afixação de cartaz e divulgação nos lugares de 
estilo para docentes e não docentes. 

16-02 Orientação nº 6/2020 da DGS. 

25-02 
Recomendação da DGEstE para ponderar sobre visitas 
de Estudo ao Estrangeiro. 

27-02 Orientação nº 4/2020 da DGS. 

28-02 Vigilância de dois alunos vindos de Itália. 

28-02 
Cancelamento de Viagens/Intercâmbios do Norte de 
Espanha. 

março/2020 

02-03 
Aviso sobre procedimentos de prevenção, controlo e 
vigilância para a situação de COVID-19. 

05-03 Despacho nº 2836-A/2020. 

09-03 
Reunião com a equipa de operacionalização do Plano de 
Contingência do Agrupamento de Escolas de Seia. 

10-03 
Divulgação na página web do Agrupamento de Escolas 
de Seia e via e-mail do Plano de Contingência do 
Agrupamento. 
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10.2. Medidas de Higiene do ambiente escolar 

                 Cronograma: 
 

fevereiro 2020 

. Limpeza e higienização reforçada das instalações e equipamentos de 
todos os estabelecimentos do Agrupamento. 
. Avaliação do estado das instalações e equipamentos para lavagem das 
mãos e reparação de eventuais deficiências de todos os 
estabelecimentos do Agrupamento. 
. Identificação do equipamento que será necessário instalar para a 
lavagem e secagem das mãos de todos os estabelecimentos do 
Agrupamento (instalar dispositivos para fornecimento de toalhetes de 
papel descartáveis e de sabonete líquido nas casas de banho, e/ou 
outros locais considerados necessários).  
. Colocação de dispensadores nas mesas de apoio em cada um dos 
Blocos e/ou na entrada dos pavilhões ou setores. 
. Aquisição de Kits (máscara, luvas, touca, bata, viseira de proteção 
descartável, avental, proteção dos pés). 

março 2020 

. Instalação de suportes para colocação de soluções de limpeza das 
mãos à base de álcool e de lenços de papel, em todos os blocos da 
Escola Sede (1º piso, átrio, bar e papelaria). 
. Distribuição por todos os estabelecimentos de ensino do 
Agrupamento de soluções de limpeza das mãos à base de álcool. 
. Nas casas de banho, será colocado sabonete líquido. 
. Serão colocados alguns caixotes do lixo com tampa e pedal em locais 
considerados estratégicos. 
. Em cada estabelecimento de Ensino do Agrupamento, colocação de 
cartazes acerca das regras de etiqueta respiratória e necessidade de 
lavagem das mãos. 
. Junto dos locais de lavagem das mãos serão colocados cartazes 
informativos acerca do procedimento a tomar. 

 
 

10.3. Periodicidade de limpeza e arejamento das salas de aula 

                   Cronograma: 
 

Salas das 
Escolas 

Básicas e da 
Escola 

Secundária 

. Em todos os intervalos das atividades letivas, proceder ao arejamento 
das salas – janelas e portas (Professores) e (Assistentes Operacionais de 
cada bloco verificam). 
. Manter a porta das salas de aula abertas e/ou uma janela aberta 
durante o período de aula. 
. Se por algum motivo um aluno se ausentar da sala de aula, o Professor 
confirma se o aluno procedeu à limpeza/desinfeção das mãos no 
dispositivo colocado no piso da sala ou no da própria sala. 
. No final das atividades letivas de cada sala, proceder à respetiva 
limpeza das salas (espaço, superfícies de trabalho -- mesas e teclados 
de computador e maçanetas das portas) e restantes espaços escolares 
(Assistentes Operacionais). 
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Salas dos 
Jardins de 
Infância 

. Em todos os intervalos das atividades letivas, arejamento das salas – 
janelas e portas (Educadores) e (Assistentes Operacionais, verificam). 
. Após o intervalo, cada aluno e respetivo educador e assistentes 
operacionais farão a limpeza/desinfeção das suas mãos com a solução 
de limpeza à base de álcool e/ou com sabão azul. 
. Os espaços e superfícies de trabalho (mesas e teclados de computador 
e maçanetas das portas devem ser lavadas com frequência). 
. Os brinquedos e materiais de uso partilhado devem ser higienizados, 
com um detergente doméstico e passados por água limpa, no final da 
sua utilização. 
 

Pavilhões 
Gimnodesport

ivos 
e Buffets 

. Limpeza dos balneários (masculinos e femininos) e do Buffets a 
realizar no final do turno da manhã e da tarde pelos assistentes 
operacionais responsáveis por esses espaços. 

Limpeza Geral 
dos 

Estabelecimen
tos 

 
. No final das atividades letivas da manhã e da tarde, limpeza dos 
corrimões, maçanetas das portas, etc. (Assistentes Operacionais). 

 
 
      Em cada estabelecimento do Agrupamento será elaborado um documento de monitorização da 
manutenção, limpeza e desinfeção das instalações. 
 
      Sempre que haja suspeita de infeção, o espaço e possíveis objetos terão que ser de imediato 
desinfetados. Durante a desinfeção, o espaço estará interdito à comunidade educativa. 
 
 

10.4. Orientações para Saídas/Visitas de Estudo/Encontros/Reuniões 

 

De acordo com a informação emanada da DGEstE no dia 25 de fevereiro do presente ano, 

apesar de não haver ainda por parte das autoridades de saúde restrições de deslocações dentro e 

fora do país, excetuando-se a países e locais com maior incidência de casos de infeção, as visitas 

de estudo e atividades desportivas ou outras atividades que envolvam uma elevada concentração 

de participantes são canceladas/suspensas até novas orientações. 

 
 

Seia, 9 de março de 2020 

 
A Diretora do Agrupamento de Escolas de Seia 

 
________________________________________ 
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