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1 – Coordenador e equipa operativa 

Director; 

Adjunta do Director ou Assessora do Director; 

Coordenadores de Escolas 1º CEB / Jardim-de-Infância; 

Encarregada do Pessoal Assistente Operacional; 

Assistente Operacional de serviço no corredor do 1º Ciclo; 

Assistente Operacional de serviço no corredor do 2º/3º Ciclos; 

Assistente Operacional de serviço no Ginásio. 

 

 

2 – Cadeia de comando e controlo 

1) Director – Supervisão geral – Responsável pelo contacto com o Delegado Regional de 

Saúde, caso seja necessário. 

 

2) Adjunta do Director – Responsável pela comunicação com Encarregados de 

Educação/familiares e Linha Saúde 24 (808 24 24 24), em caso de doença. Contabilização 

e identificação dos casos existentes quer na Escola Sede, quer nos estabelecimentos de 

ensino do Agrupamento. Assegurar-se da existência de uma base de dados de contactos 

actualizada dos alunos/docentes/não docentes. Na ausência da Adjunta do Director, a 

Assessora assumirá as suas funções no âmbito deste plano de contingência. Na ausência 

destas, a comunicação deverá ser feita ao Director. 

 

3) Coordenadores de Escolas 1º CEB / Jardim-de-Infância – Responsável pela 

comunicação com Encarregados de Educação/familiares e Linha Saúde 24 (808 24 24 24), 

em caso de doença, de outros ou de si própria. Verificação do encaminhamento do 

aluno/docente/não docente para a sala de isolamento. No final de cada dia (em que haja 

ocorrência) deve comunicar à Adjunta do Director o número de casos verificados e 

respectiva identificação. Assegurar-se da existência de uma base de dados de contactos 

actualizada dos alunos/docentes/não docentes. Verificar se as medidas de prevenção 

estipuladas estão a ser cumpridas, implementando formas/acções de sensibilização/de boa 

utilização dos materiais, caso seja necessário. Controlo do material necessário (lenços de 

papel, máscaras, sacos, toalhetes, sabonete líquido…). 
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4) Encarregada do Pessoal Assistente Operacional – Controlo do material necessário 

(lenços de papel, máscaras, sacos, toalhetes, sabonete líquido…) e verificação de stocks. 

 

5) Assistente Operacional de serviço no corredor do 1º Ciclo, Assistente Operacional 

de serviço no corredor do 2º/3º Ciclo e Assistente Operacional de serviço no Ginásio 

– Encaminhamento dos alunos/docentes/não docentes sinalizados até à sala de 

isolamento. Verificação da colocação da máscara por parte do aluno/docente/não docente 

quando chegar à sala. Comunicação (por telefone) da ocorrência à Adjunta do Director. 

 

6) Todos os profissionais do Agrupamento – Encaminhamento do aluno/docente/não 

docente junto de uma das Assistentes Operacionais acima designadas, que actuará de 

acordo com o mencionado na alínea anterior. 

 

 

3 – Identificação das actividades essenciais e áreas prioritárias 

As actividades principais são as actividades lectivas. As áreas consideradas prioritárias são a 

actividade lectiva, o serviço de refeições e o serviço prestado pelos assistentes operacionais. 

 

 

4 – Previsão do impacte que os diferentes níveis de absentismo terão nas 

actividades escolares e recursos humanos mínimos 

 

Actividade Lectiva 

a) Em caso de ausência de um docente prevalece o sistema vigente de substituição; 

b) Caso o sistema de substituição não tenha capacidade de resposta, as actividades lectivas 

serão asseguradas por todos os docentes que estejam em funções de apoio, de acordo 

com o seu horário (inclui os docentes de Ensino Especial). As actividades a desenvolver 

serão as que já foram aprovadas em Conselho Pedagógico; 

c) Caso as medidas das alíneas a) e b) não se revelem eficazes, um dos elementos dos pares 

pedagógicos será disponibilizado para as turmas sem docente, de acordo com o horário; 

d) Se as medidas anteriores não forem suficientes, os alunos serão encaminhados para o 

auditório sendo acompanhados nesse espaço apenas por um docente; 

e) Esgotadas as soluções anteriores, os alunos não abrangidos por nenhuma das alíneas 

serão encaminhados para o exterior da escola, ainda que acompanhados; 
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f) Para os estabelecimentos de ensino do Agrupamento vigoram a alínea a) e a b) (só para 

docentes do Ensino Especial com Pré-Escolar e 1º Ciclo). Caso estas medidas não se 

revelem eficazes, os alunos deverão permanecer em casa, sendo os respectivos 

encarregados de educação devidamente avisados. 

 

 

 

Serviço prestado pelos assistentes operacionais 

Escola-Sede 

a) Serão substituídos por colegas que executam funções idênticas; 

b) Serão substituídos por colegas com outras funções; 

c) Em caso de elevado absentismo, são prioritários os serviços de reprografia, vigilância no 

corredor dos 1º, 2º e 3º ciclos e ginásio e vigilância no refeitório. Os colegas que estejam 

em funções nos serviços considerados não prioritários serão destacados para os serviços 

prioritários. A distribuição será da responsabilidade da Encarregada dos Assistentes 

Operacionais, com comunicação ao Director. 

 

Escolas do 1º CEB e Jardins-de-Infância 

a) Para os outros estabelecimentos de ensino do Agrupamento, na ausência do assistente 

operacional o restante pessoal em exercício de funções (Tarafeiras/outras) assegura todo o 

serviço; 

b) Caso se verifique a ausência total, será ponderada a possibilidade da Escola-Sede ceder 

um assistente operacional; 

c) Caso seja inviável esta última solução, a coordenadora/representante de escola/jardim 

entrará em contacto com a Associação de Pais para que esta pondere a possibilidade de, 

transitoriamente, assegurar os serviços; 

d) Na impossibilidade de colocar em prática as alíneas a), b) e c), a 

coordenadora/representante deverá analisar a possibilidade de assegurar a actividade 

lectiva sem apoio. Caso tal não seja viável, os alunos deverão ficar em casa. 
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Serviço de refeições 

Dado que o refeitório é concessionado, a manutenção dos serviços é da responsabilidade da 

empresa. A funcionária responsável pela empresa deverá comunicar as ausências à empresa e, a 

título informativo, ao Director. 

 

Serviços Administrativos 

a) Os serviços administrativos estarão em funcionamento permanente desde que haja, pelo 

menos, dois Assistentes Técnicos ao serviço, podendo haver algum condicionamento; 

b) Se estiver apenas um elemento ao serviço, o horário de funcionamento será adaptado. 

 

Alunos 

a) Para os alunos da Escola Sede e dos estabelecimentos de ensino do Agrupamento, as 

actividades lectivas decorrerão normalmente independentemente do número de alunos 

presentes; 

b) A Escola/Jardim-de-Infância só poderá ser encerrada após autorização do Director, ouvido 

o Delegado de Saúde e a Direcção Regional de Educação do Centro. 

 

 

5 – Estabelecer um plano de acompanhamento dos profissionais, incluindo 

actualização de todos os contactos telefónicos 

a) Será criado/actualizado um ficheiro com o contacto de todos os profissionais do 

Agrupamento; 

b) Cada profissional, caso adoeça ou apresente sintomas fora da escola, deve contactar a 

Adjunta do Director, na sua ausência a Assessora, através do contacto oficial da Escola 

Sede. Caso o profissional esteja em serviço no local de trabalho, deverá dirigir-se, 

prioritariamente, a uma das assistentes operacionais designadas alínea e) do ponto 2 

(corredor 2º/3º Ciclo, 1º ciclo ou ginásio) que a encaminhará para a sala de isolamento. A 

assistente entrará em contacto com a Adjunta do Director; 

c) Nos estabelecimentos do Agrupamento a comunicação é feita directamente para a Adjunta 

do Director, a título informativo, aplicando-se a alínea c) do ponto 2; 

d) Os profissionais dos serviços administrativos contactam directamente a Adjunta do Director 

e dirigem-se para a sala de isolamento, aguardando nesse local; 

e) Posteriormente, todos os profissionais deverão contactar a Adjunta do Director 

comunicando-lhe o tempo previsto de ausência. 
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6 – Divulgação de locais para obtenção de informação adicional e divulgação do 

Plano de Contingência 

a) Para além da informação contida neste plano de contingência e das reuniões agendadas 

com os profissionais do Agrupamento e com os Pais/Encarregados de Educação, poderão 

consultar informação adicional no portal da Direcção-Geral de Saúde (www.dgs.pt) e no 

portal do Ministério da Educação (www.dgidc.min-edu.pt). Os alunos serão informados, 

tanto das medidas de prevenção, como do plano de contingência, através do Director de 

Turma, nas aulas Formação Cívica; 

b) Nos diversos espaços da Escola (bar, refeitório, átrios, sanitários e ginásio) será colocada 

informação sobre os cuidados gerais a ter. O mesmo procedimento deverá ser seguido nos 

estabelecimentos do Agrupamento. 

 

 

7 – Plano de higiene da instituição escolar, de forma a tornar exequíveis as medidas 

aconselhadas 

 

Sanitários 

a) Informação de como lavar as mãos; 

b) Dispositivos de sabonete líquido; 

c) Toalhetes de secagem de mãos em papel; 

d) Recipientes, com pedal, para colocar os toalhetes utilizados, revestido com um saco de 

plástico; 

e) Identificação dos sanitários: 1º Ciclo (utilizam exclusivamente os sanitários próximos das 

suas salas de aula. 2º Ciclo (utilizam exclusivamente os sanitários situados junto ao bar). 3º 

Ciclo (utilizam exclusivamente os sanitários junto à papelaria). A utilização do respectivo 

sanitário é obrigatória tanto durante as aulas como nos intervalos, incluindo o do almoço. 

 

Sala de aula 

a) Informação sobre gestos de protecção; 

b) Em cada sala de aula será colocado um recipiente, com pedal, no qual só deverão ser 

colocados os toalhetes/lenços de papel utilizados (o restante lixo é colocado no recipiente 

habitual). Será, no entanto, obrigatório que cada aluno apresente um maço de lenços de 

papel e que o coloque em cima da sua mesa; 

c) Um caixa com toalhetes/lenços de papel; 
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d) No fim de cada bloco lectivo uma ou duas janelas deverão ficar abertas para arejamento. A 

responsabilidade do arejamento cabe ao docente, que a poderá delegar ao Delegado de 

Turma; 

e) É utilizado o mesmo procedimento no início da aula seguinte para fechar as janelas; 

f) Na eventualidade de contaminação (espirros) da mesa/computador, o mesmo será limpo 

com um kit existente em cada sala; 

g) No final de cada dia, as assistentes deverão ter um cuidado redobrado com a limpeza de 

mesas, computadores, teclados, ratos, material de apoio, brinquedos (Pré-Escolar); 

h) No caso do Pré-Escolar, os brinquedos, caso tal se justifique, deverão ser retirados da sala 

ou a sua utilização reduzida e/ou personalizada; 

i) Na elaboração dos horários foi tido em conta a utilização da mesma sala para a mesma 

turma, na medida do possível. 

 

Lavagem de mãos 

a) A lavagem de mãos é obrigatória, para os alunos, antes de cada bloco lectivo e antes e 

depois do almoço, utilizando, para tal, os sanitários específicos de cada ciclo no caso da 

Escola Sede; 

b) A lavagem de mãos, após o almoço, poderá ser realizada nos lavatórios em frente ao 

refeitório ou nos respectivos sanitários de cada ciclo; 

c) Numa situação pontual, durante a aula, os alunos poderão ser autorizados (pelo professor) 

a saírem da sala para lavagem das mãos, ficando esta análise a critério do professor; 

d) Os profissionais lavam as mãos nos locais que lhes são destinados. 

 

Sala dos Professores, Gabinetes de trabalho, Entrada da Escola (junto ao telefone) 

a) Estes espaços estarão equipados com um recipiente de recolha de lenços de 

papel/toalhetes, embalagens de toalhetes/lenços de papel e dispensador de solução de 

limpeza de mãos de secagem rápida; 

b) Na entrada da Escola Sede, junto ao telefone, haverá um dispensador de solução de 

limpeza de mãos de secagem rápida para uso exclusivo dos utentes externos à escola, já 

que os alunos/docentes/não docentes dispõem de espaços específicos para o efeito. 
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Sala de isolamento 

a) A sala de isolamento na Escola Sede situa-se no corredor de acesso ao 1º ciclo 

(identificada). Caso se revele insuficiente, será utilizado o gabinete em frente (antigo 

gabinete da psicóloga); 

b) Em cada estabelecimento do pré-escolar e do 1º Ciclo, o coordenador/representante 

deverá indicar um espaço para a sala de isolamento, devidamente identificado; 

c) O aluno/docente/não docente que for encaminhado para a sala de isolamento, coloca a 

máscara ao entrar na mesma e aguarda instruções da Linha de Saúde 24. A máscara só 

poderá ser retirada quando sair do espaço escolar, ou no caso de não se confirmarem os 

sintomas de Gripe A, após consulta da Linha de Saúde 24; 

d) A sala de isolamento está equipada com um recipiente, com pedal, para colocação dos 

toalhetes/lenços de papel, uma embalagem de toalhetes/lenços de papel e uma 

embalagem de máscaras. 

e) O espaço deverá ser ventilado frequentemente durante o dia e sempre após a saída do 

aluno/docente/não docente que nela tenha aguardado; 

f) A sala deverá ser devidamente limpa, bem como o mobiliário nela existente, sempre o 

aluno/docente/não docente abandone o local, na medida do possível. 

 

 

8 – Outros Procedimentos de Detecção e Prevenção 

a) Cada docente é responsável por verificar, no primeiro tempo da manhã, se os alunos se 

encontram bem (verificar sinais de febre, indisposição, dores de cabeça…); 

b) Caso sejam detectados alguns sinais o aluno deve ser conduzido para a sala de 

isolamento; 

c) Os profissionais do Agrupamento e os alunos não deverão deslocar-se para a Escola caso 

tenham sintomas de gripe ou sinais de febre. 

 

 

9 – Identificação dos parceiros com quem deve ser estabelecida uma adequada 

articulação e manter uma listagem de contactos actualizada 

a) Unidade de Saúde: Agrupamento de Centros de Saúde Pinhal Litoral II – Centro de Saúde 

Leiria – Dr. Gorjão Henriques – Serviço de Atendimento à Gripe (SAG); 

b) Empresa de Transporte: Rodoviária do Tejo e Junta de Freguesia de Santa Catarina da 

Serra; 
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c) Empresa de Fornecimento de Refeições: a designar; 

d) Empresa de Fornecimento do Material de Higiene: Johnson Diversey (Mem Martins); 

e) Direcção Regional de Educação do Centro; 

f) Equipa de Apoio às Escolas de Leiria. 

 

 

 

Este Plano é susceptível de actualizações e adaptações para melhor responder às 

situações que se venham a colocar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Catarina da Serra, 31 de Agosto de 2009 

 

O Director do Agrupamento de Escolas e Jardins da Serra 

 

_________________________ 

 

 

 

 


