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Introdução 
 
O presente documento procura estabelecer as normas de comunicação e informação para a 
situação atual de Pandemia provocada pelo Covd-19, da Academia de Música de Arouca 
(AMA), em articulação com os Agrupamento de Escolas de Arouca e do Agrupamento de 
Escolas de Escariz para o ano letivo 2020/2021.  
 
Equipa responsável pela Comunicação/ Articulação e Informação da AMA: 
 

NOME FUNÇÃO CONTACTO 
Miguel Brandão Direção Pedagógica 916 013 936 

Dina Soares Direção Pedagógica 967 001 873 
 
 

Fluxo de Informação 
 
Interna (alunos; pessoal docente e não docente) 
 
A informação interna é feita através dos emails (preferencial), bem como através das páginas 
web e de facebook da AMA 
 
Interinstitucional (equipas de saúde; agente da proteção civil entre outros) 
 
A informação interinstitucional é feita através dos emails institucionais ou por contacto 
telefónico. 
 
Externa (Encarregados de Educação, Associação de Pais) 
 
A informação externa é feita através dos emails institucionais ou por contacto telefónico. 

 
Canais 

 
Os Canais de comunicação utilizados (e-mail, sms, sites dos agrupamentos de 
escolas/escolas não agrupadas, posters, placards…); 

• Email: acad-música-arouca@sapo.pt 
• Sms: 964 213 938 
• Site: www.amarouca.com 
• Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010482513134 
• cartazes informativos da DGS com as medidas preventivas para promover as boas 

práticas na escola);  

 
Conforme o estabelecido no Plano de Contingência, cabe ao Encarregado de Educação ou 
ponto focal autorizado pelo EE, a comunicação com SNS 24 do caso suspeito. 
 
Após a confirmação do caso suspeito pela Autoridade de Saúde, cabe à Direção Pedagógica 
a informação da comunidade escolar. 
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Mensagens-chave  
 
Alterações à organização e funcionamento do estabelecimento ou do Plano de Contingência. 

• Conforme indicação da Autoridade de Saúde, a alteração de funcionamento ou outra é 
comunicada por email, pág. web e redes sociais 

• Situações pontuais são por via telefónica. 

Orientações para o pessoal docente promover a educação para a saúde, dando aulas que 
propiciem a adoção de comportamentos preventivos. 

• As orientações da Dgeste, DGS, o Referencial para as Escolas, o Plano de Contingência bem 
como o plano de funcionamento, são alvo de reuniões dos diversos departamentos. 

• A informação anteriormente mencionada é enviada a toda a comunidade escolar, bem como 
partilhada na web e redes sociais. 

Mensagem a veicular caso seja identificado um caso suspeito, confirmado ou surto no 
estabelecimento de educação ou ensino (Anexo);  

• Será utilizado o documento em anexo criado para o efeito 

 
Reuniões Periódicas 
 
Periodicamente é feita a avaliação da situação que ocorre em simultâneo com o Conselho 
Pedagógico. 
O resultado das reuniões é divulgado através dos canais de informação e em caso de 
necessidade é convocada uma reunião alargada com a comunidade.  
 
 
Contactos 
 
AMA – 256 943 970  
CMA – 256 136 508  
BOMBEIROS DE AROUCA – 256 944 122  

SNS LINHA 24 – 808242424  
DGS - https://covid19.min-saude.pt/  

CENTRO DE SAÚDE DE AROUCA – 256 940330  

GNR - 256 944 220 

 
 


