
// EDUCAÇÃO

Programa de Adaptação Educativo do Baixo Alentejo 
à COVID-19 representa investimento de 55.000 euros

Este programa, que se encontra a 
ser operacionalizado pelo Centro 
Académico de Investigação e 

Formação Biomédica do Algarve – Algar-
ve Biomedical Center, tem por objetivo 
definir e implementar as medidas que 
visam contribuir para a existência de um 
ambiente educativo com a máxima segu-
rança em termos de Saúde Pública, maxi-
mizando as possibilidades existentes nos 
espaços físicos e adotando medidas que 
minimizem a possibilidade da transmis-
são do SARS-CoV-2 (vírus causador da 
COVID-19). A estratégia que se encon-
tra a ser implementada, inclui todos os 
intervenientes, possibilitando o aprovei-
tamento dos conhecimentos vivenciais e 

O Município de Moura 
encontra-se a 

implementar o 
Programa de 

Adaptação 
Educativo do Baixo 

Alentejo à COVID-19, 
destinado a todos os 

estabelecimentos 
escolares do concelho.

técnicos de todos.
Este programa permite, entre outras me-
didas, definir grupos para evitar o contá-
gio cruzado; definir regras de entrada no 
estabelecimento de ensino; definir regras 
de circulação e utilização dos estabele-
cimentos de ensino; definir as regras de 
utilização dos espaços comuns; elaborar 
os planos de limpeza das instalações e 
de gestão de resíduos; definir a realiza-
ção de testes preventivos a funcionários; 
elaborar planos de atuação perante casos 
suspeitos; construir os Códigos de Con-
duta; realizar ações de sensibilização/
informação e de formação; monitorização 
e acompanhamento dos processos de 
elaboração, implementação e desenvol-
vimento dos Planos de Adaptação das 
Escolas; e avaliação da Estratégia de 
Adaptação da Comunidade Educativa.
No âmbito da preparação do novo ano 
letivo 2020/2021, foram realizados mais 
de 400 testes à COVID-19 ao pessoal 
docente e não docente do Agrupamento 
de Escolas de Moura, Agrupamento de 
Escolas de Amareleja, Escola Secundária 
de Moura e Escola Profissional de Moura.
O Programa de Adaptação Educativo do 
Baixo Alentejo à COVID-19 representa 
para a Câmara Municipal de Moura um 
investimento na ordem dos €55.000,00 
euros.

// Município de Moura promoveu a realização de mais de 400 testes à COVID-19

// TRANSPORTE ESCOLAR

Câmara Municipal de Moura reforça investimento 
em cerca de 80.000 euros

O ano letivo 2020/2021 
teve início no passado 

mês de setembro e a 
Câmara Municipal de 

Moura tem 
acompanhado, de 

forma atenta, as 
primeiras semanas de 

regresso às aulas.

O novo ano letivo trouxe consi-
go uma nova realidade e um 
conjunto de novas regras que 

visam conter a propagação da doença 
COVID-19.
No início de mais um ano escolar o Mu-
nicípio constatou que, ao nível do trans-
porte de alunos, continuava a verificar-se 
a sobrelotação de algumas carreiras. En-
tendeu, por isso, a Câmara Municipal de 
Moura reunir com o operador que garante 
este serviço, no sentido de serem encon-
tradas soluções.
Assim, desde o dia 21 de setembro, a 
carreira Amareleja – Moura foi reforçada, 
passando a ser realizada por 2 autocar-

ros, para que todos os alunos disponham 
de transporte e estejam asseguradas 
todas as regras de segurança. A frota 
de autocarros que realiza os percursos 
Moura – Sobral da Adiça e Moura – Santo 
Amador – Safara – Santo Aleixo da Res-
tauração foi igualmente alargada.
Com este acordo a Câmara Municipal 
de Moura reforçu o seu investimento ao 
nível do Transporte Escolar em cerca 
de €80.000,00 euros, por forma a que 
sejam cumpridas as normas emanadas 
pela Direção-Geral da Saúde, garantindo 
que todos os alunos do concelho tenham 
acesso a transporte de forma segura.

// Transporte Escolar


