
 

FOLKZITAS – Associação de Dança Popular 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 

O presente Plano constitui o documento de referência para uniformizar os procedimentos de 

sinalização e atuação perante um caso suspeito que apresente um quadro de sintomas que 

indicie a possibilidade de potencial contágio pelo novo Coronavírus da Síndrome Respiratória 

Aguda Grave 2 (SARS-CoV-2), vulgarmente designado como COVID-19. 

 

Com este Plano pretende-se:  

▪ Adotar medidas de prevenção para a COVID-19;  

▪ Capacitar famílias, dançarinos e professores para a adoção de comportamentos preventivos 

adequados;  

▪ Preparar professores e dançarinos para fazer face a um possível caso de infeção;  

▪ Proceder de forma adequada no momento em que exista um dançarino, professor ou 

visitantes suspeitos de infecção (febre, dificuldades respiratórias, tosse).  

▪ Definir as estruturas de decisão e coordenação. 

 

No desenvolvimento da sua atividade externa (Projeto Folkzitas Escolas) o Folkzitas assume e 

sujeita-se aos Planos de Contingência adotados pelos diferentes estabelecimentos de ensino 

onde desenvolve o seu trabalho. 

Na sua atividade interna, dinamizada aos sábados, na Escola Básica João Gonçalves Zarco, o 

que vigora é o presente plano de ação que pretende ser objetivo e sintético apresentando um 

conjunto de procedimentos de prevenção e de reação. 

Como medida preventiva, todos os nossos dançarinos acedem ao espaço escolar sendo 

portadores de máscara, exceção feita às crianças do Folkzitas Minis.  

Nos ensaios que decorrerem no Ginásio, todos, sem exceção, acedem ao espaço de aula com 

calçado próprio que não pode ser utilizado no exterior, procedendo à higienização das mãos à 

entrada do recinto de aula.  

Nos ensaios que decorrerem no Pavilhão A o Folkzitas providenciará a desinfeção de todo o 

calçado a utilizar. 

Estão previstas duas salas de confinamento (sala de professores do Pavilhão Desportivo e sala 

de arrumos do pavilhão A), devidamente equipadas nos termos da lei (alimentos e acesso a 

sanitários). 



O acesso dos pais ao interior da escola limita-se às crianças do Folkzitas Minis, devendo os 

mesmos ser portadores de máscara, não podendo aceder ao recinto de aula. 

Perante um caso suspeito o professor presente deverá informar o responsável técnico que 

assumirá a responsabilidade de desencadear os procedimentos tidos como adequados.  

Na ausência deste, o próprio professor assumirá a decisão sobre as medidas a dotar à luz das 

recomendações previstas neste documento. 

Tais recomendações passam, perante um caso suspeito, pelo encaminhamento imediato da 

criança, professor ou visitante à sala de confinamento, notificação dos pais no caso de se tratar 

de uma criança e contacto com a linha de saúde 24 (808242424) ou de emergência médica 

(112). 

O professor acompanhará a criança ou visitante na sala de confinamento, não sem antes se 

desinfetar e vestir o equipamento de protecção (bata, viseira e luvas, para além da máscara 

que já possui). 

Uma vez dada entrada a alguém suspeito de infeção na sala de confinamento, só as 

autoridades de saúde poderão decidir sobre os procedimentos a adotar pelo que, no caso de 

algum encarregado de educação querer levar a criança pelos seus meios, deverá assinar um 

termo de responsabilidade em que expressa essa sua vontade. 

 

 

O Coordenador Técnico responsável pelo Plano 

Hernâni Pinho 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

______________________________, portador do BI/CC nº________________, declaro ter 

tido acesso ao teor do Plano de Contingência do Folkzitas – Associação de dança Popular. 

Ainda assim, assumo a decisão de levar o meu educando e adotar as medidas que entender 

necessárias e adequadas à situação. 

 

Data:          /        /  

 

Assinatura_________________________________ 


