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INTRODUÇÃO
As escolas e outros estabelecimentos de ensino assumem um papel muito importante na prevenção
de uma pandemia de coronavírus, pela possibilidade de contágio e rápida propagação da doença entre os
seus alunos e profissionais.
As escolas deverão, assim, estar preparadas para a adopção de medidas adequadas de prevenção e
contenção desta doença, em estreita articulação com os pais ou encarregados de educação e as Autoridades
de Saúde locais.
Conhecer as manifestações da doença, bem como as suas formas de transmissão, constitui a melhor
forma de, sem alarmismos, adoptar as medidas de prevenção mais adequadas.
O planeamento atempado de cada instituição, de acordo com as diferentes fases de atividade viral, é
fundamental na redução do impacto da pandemia não só para a própria instituição, mas para toda a
comunidade civil.

OBJECTIVOS DO PLANO
O presente “Plano de Contingência” pretende antecipar e gerir o impacto duma eventual situação de
uma pandemia de coronavírus nos alunos e colaboradores da Escola Internacional de Torres Vedras, visando:

• Minimizar o impacto da pandemia nos alunos e colaboradores da Escola Internacional de Torres

Vedras;

• Orientar a implementação das medidas de controlo de infecção;
• Estimar as necessidades de cuidados a serem prestados e recursos necessários, no caso de existirem
caso de doença, suspeitos ou confirmados;
• Optimizar a utilização de instalações e serviços da escola;
• Promover a continuidade do processo de ensino-aprendizagem;
• Assegurar a atempada recolha e comunicação de informação;
• Promover a formação de todos os alunos e colaboradores da escola;
• Assegurar uma resposta coordenada com as outras instituições, nomeadamente as de saúde,
envolvidas na resposta à pandemia;
• Preparar o restabelecimento da situação e actividade normais, tão rápido e seguro quanto possível.
ÂMBITO DA APLICAÇÃO
O Plano de Contingência da Escola Internacional de Torres Vedras estabelece as linhas orientadoras
e de intervenção na eventualidade de se verificarem casos de doença suspeitos ou confirmados. Estas linhas
orientadoras, se não existirem casos de doença na escola, suspeitos ou confirmados, estabelecem um
conjunto de regras gerais de higiene pessoal e do ambiente escolar, que mais adiante se relembram.
O Plano de Contingência será revisto e actualizado tendo em atenção as orientações formuladas pelas
entidades nacionais de saúde e de educação.
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O QUE É UM CORONAVÍRUS?
Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser humano. A infeção
pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como doença mais grave, como pneumonia.

O QUE É ESTE NOVO CORONAVÍRUS?
O novo coronavírus, intitulado 2019-nCoV, foi identificado pela primeira vez em janeiro de 2020 na
China, na Cidade de Wuhan. Este novo agente nunca tinha sido previamente identificado em seres humanos,
tendo causado um surto na cidade de Wuhan. A fonte da infeção é ainda desconhecida.

COMO SE TRANSMITE?
Ainda está em investigação a via de transmissão. A transmissão pessoa a pessoa foi confirmada,
embora não se conheçam ainda mais pormenores.

QUAIS OS SINAIS E SINTOMAS?
As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de infeção respiratória aguda como febre,
tosse e dificuldade respiratória.
Os principais sintomas são semelhantes aos de uma infeção respiratória aguda:
− Febre alta (38º ou superior)
− Tosse
− Dificuldade respiratória
Em casos mais graves pode levar a pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência
renal e de outros órgãos e eventual morte.
Tabela 1 – Comparação entre sintomas da gripe comum e gripe A
Sintomas

Gripe comum

Gripe A

Infeção por
Coronavírus

Febre

Baixa, sem ultrapassar os
38ºC

Início súbito a 39ºC ou
mais

Calafrios

Esporádicos

Frequentes

Congestão nasal

Forte

Fraca ou inexistente

Dificuldades
respiratórias

Tosse

Pouco intensa

Intensa e seca

Tosse

Dor de garganta

Forte

Fraca

Falta de ar
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Dores musculares

Moderadas

Intensas

Ardor de olhos

Leve

Intenso

MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO A ADOPTAR PELA ESCOLA
As medidas gerais de higiene, pessoais e do ambiente escolar, constituem as medidas mais
importantes para evitar a propagação da doença.
Se necessário, será aplicado um inquérito por questionário a todos os alunos e colaboradores da Escola
Internacional de Torres Vedras de modo a que a escola possa diagnosticar os eventuais grupos de risco,
assim como contactos próximos com pessoas que já contraíram o vírus ou viajaram para zonas afectadas.
Os professores devem ensinar os alunos quanto a essas regras gerais de higiene, válidas para a
prevenção não só do Coronavírus, mas também para a Gripe e muitas outras doenças transmissíveis. Todos
os colaboradores da Escola Internacional de Torres Vedras terão formação, por um técnico de saúde pública,
neste âmbito. Esta informação será transmitida aos alunos e restantes colaboradores de acordo com a tabela
seguinte.
Tabela 2 – Responsáveis pela passagem de informação
Público alvo

Responsável

Administração.

Coordenadores do Plano

Colaboradores dos Discovery Clubs e Outros

Rui Santos

Pessoal Administrativo

Ana Paula

Pessoal Auxiliar de Acção Educativa

Ilda Caseiro

Motoristas e Portaria

Nelson Ramos

Pessoal docente

Coordenadores de Ciclo

Alunos do Pré-escolar

Educadoras

Alunos do 1.º Ciclo

Professor(a) titular de turma

Alunos do 2.º; 3.º Ciclo e Secundário

Director(a) de Turma
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MEDIDAS DE HIGIENE PESSOAL:
Não tendo sido reportados casos em Portugal, não estão indicadas medidas específicas de proteção.
Nas áreas afetadas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda medidas de higiene,
etiqueta respiratória e práticas de segurança alimentar para reduzir a exposição e transmissão da doença:
1 - Evitar o contacto com pessoas que apresentem a sintomatologia nomeadamente infeções
respiratórias;
Deve evitar-se, sempre que possível, o contacto próximo com pessoas que apresentem os sintomas
descritos.
2 - Lavar frequentemente as mãos
Lavar frequentemente as mãos com água e sabão, ou com uma solução de base alcoólica, em especial,
após ter tossido, espirrado ou assoado o nariz e após se terem utilizado os transportes escolares, ou seja,
antes de ir para a sala de aula.
Como regra geral de higiene, devem lavar-se as mãos, igualmente, antes de comer, antes e depois de
preparar refeições, sempre que se utilize a casa de banho, mexa em lixo ou terra. Sempre que se tenha de
servir comida, ou mexer em brinquedos de utilização partilhada.
As crianças devem ser ensinadas a lavar as mãos, usando, de preferência sabonete líquido, durante
pelo menos 20 segundos. Na escola devem ser usadas toalhas de papel ou secadores de ar quente para
secar as mãos.
As crianças devem, também, ser ensinadas a não tocar com as mãos sujas na boca, olhos ou nariz.
3 - Evitar contato desprotegido com animais selvagens ou de quinta
4 - Cobrir a boca e o nariz quando se tosse ou espirra (Adotar medidas de etiqueta respiratória)
Cobrir a boca e o nariz com lenço de papel, nunca com a mão. Colocar o lenço de papel no caixote do
lixo. No caso de não se poder usar lenço de papel, tapar a boca com o antebraço. A seguir, lavar as mãos.
5 – Evitar o contacto com outras pessoas quando se têm sintomas semelhantes a Gripe
Imp. 553.03-0
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Sempre que profissionais ou alunos apresentem febre ou algum dos sintomas descritos, não devem
frequentar a escola, até a situação ser esclarecida por um profissional de saúde, podendo utilizar o serviço,
Linha Saúde 24 – 808 24 24 24. Os alunos e/ou colaboradores que apresentem sintomas de gripe no espaço
escolar, serão imediatamente encaminhados para uma sala preparada para uma situação de isolamento,
sendo assegurado o mínimo contacto possível com os outros alunos, procedendo-se nomeadamente à
colocação de máscara no aluno e/ou colaborador. Os alunos de Pré-escolar e 1.º ciclo serão acompanhados
por um funcionário até à sala indicada, aguardando na mesma até à chegada do respectivo Encarregado de
Educação.
Quando se detetem estes sintomas, deve guardar-se uma distância mínima de 1 metro, quando se fala
com outras pessoas. O cumprimento com beijos ou abraços deve ser evitado.
Evitar compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas e adotar hábitos
saudáveis no dia a dia, a exemplo da ingestão de líquidos e do consumo de alimentos bem cozidos.
MEDIDAS GERAIS DE HIGIENE NA ESCOLA INTERNACIONAL DE TORRES VEDRAS
1 – Manter as superfícies, os objectos de trabalho e os brinquedos limpos
Os Educadores, Professores e pessoal não docente devem assegurar a limpeza frequente das
superfícies das mesas de trabalho, brinquedos e outros objectos com um desinfectante ou detergente
doméstico comum, passando a seguir por água limpa todos os objectos ou brinquedos que possam ser
levados à boca, para evitar a ingestão do produto de limpeza.
Este procedimento deve ser repetido para as superfícies e objectos que entrem em contacto com as
mãos (ex: puxadores das portas).
2 - Promover o arejamento dos espaços
Deve promover-se o arejamento dos espaços fechados da escola – salas de aula, gabinetes e casas
de banho, mantendo as janelas abertas, sempre que seja possível.
MEDIDAS A ADOPTAR NO CASO DE SUSPEITA DE INFECÇÃO
Sempre que um aluno apresente febre durante a permanência na escola, será providenciado o seu
afastamento das restantes crianças e serão contactados os encarregados de educação, no sentido de se
promover a observação da criança por um profissional de saúde.
Dar ao aluno uma máscara cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita;
Deverá ser promovido o isolamento em casa de profissionais da escola ou alunos, que manifestem
febre superior a 38ºC e outros sintomas, até que a situação seja devidamente esclarecida pelos serviços de
saúde.
A pessoa afectada (profissional da escola ou aluno) que manifeste febre superior a 38ºC, ou os
sintomas descritos não deve frequentar a escola, até que a situação fique completamente esclarecida.

MEDIDAS A ADOPTAR NO CASO DE SE CONFIRMAR A DOENÇA POR CORONAVÍRUS
No caso de se confirmar a doença num profissional da escola ou num aluno, estes não devem
frequentar a escola até que lhes seja dada alta clínica.
Devem permanecer em casa, sempre que possível, a fim de evitar contagiar outras pessoas. Sempre
que tiverem de se deslocar fora da residência, ou contactar com outras pessoas, devem utilizar uma máscara
protectora da boca e nariz e lavar frequentemente as mãos.
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As pessoas que tratem do doente, em casa, devem seguir as regras de higiene acima enumeradas.
Devem lavar frequentemente as mãos após contacto com o doente, ou com objectos ou roupas
potencialmente contaminados por saliva ou secreções nasais.
O encerramento da escola poderá estar indicado, se existir o risco de propagação da doença, devido à
existência de diagnósticos confirmados entre funcionários ou alunos.
Esta decisão, no entanto, só deverá ser tomada após uma adequada avaliação epidemiológica, por
parte dos serviços de saúde locais, do risco de transmissão da doença à comunidade educativa.
Todas as funções deverão ser asseguradas de acordo com o Organigrama EITV (Anexo 1).
COMO VIAJANTE, O QUE DEVE FAZER?
•
•
•

A OMS não recomenda, nesta fase, restrições de viagens e trocas comerciais para a China;
Se tiver como destino a China, deve seguir as recomendações das autoridades de saúde do país e
as recomendações da OMS, referidas em: “COMO ME POSSO PROTEGER?”;
Para viajantes regressados das áreas afetadas que apresentarem sintomas sugestivos de doença
respiratória, durante ou após a viagem, antes de se deslocarem a um serviço de saúde, devem ligar
808 24 24 24 (SNS24), informando sobre a sua condição de saúde e história de viagem, seguindo
as orientações que vierem a ser indicadas.

ONDE PODE ENCONTRAR MAIS INFORMAÇÕES?
Visite os sites do ECDC ou OMS.

Eitv, 28 de janeiro de 2020.
A Direção,
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MEDIDAS de PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Não tendo sido reportados casos em Portugal, não estão indicadas medidas específicas
de proteção.
SINTOMAS:
As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de infeção respiratória aguda
como febre, tosse e dificuldade respiratória.
Os principais sintomas são semelhantes aos de uma infeção respiratória aguda:
− Febre alta (38º ou superior)
− Tosse
− Dificuldade respiratória
Nas áreas afetadas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda medidas de
higiene, etiqueta respiratória e práticas de segurança alimentar para reduzir a exposição e
transmissão da doença:
MEDIDAS GERAIS DE PROTEÇÂO

.

1 - Evitar o contacto com pessoas que apresentem a sintomatologia nomeadamente
infeções respiratórias;
Deve evitar-se, sempre que possível, o contacto próximo com pessoas que apresentem
os sintomas descritos.
2 - Lavar frequentemente as mãos
Lavar frequentemente as mãos com água e sabão, ou com uma solução de base alcoólica,
em especial, após ter tossido, espirrado ou assoado o nariz e após se terem utilizado os
transportes escolares, ou seja, antes de ir para a sala de aula.
Como regra geral de higiene, devem lavar-se as mãos, igualmente, antes de comer, antes
e depois de preparar refeições, sempre que se utilize a casa de banho, mexa em lixo ou terra.
Sempre que se tenha de servir comida, ou mexer em brinquedos de utilização partilhada.
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As crianças devem ser ensinadas a lavar as mãos, usando, de preferência sabonete
líquido, durante pelo menos 20 segundos. Na escola devem ser usadas toalhas de papel ou
secadores de ar quente para secar as mãos.
As crianças devem, também, ser ensinadas a não tocar com as mãos sujas na boca, olhos
ou nariz.
3 - Evitar contato desprotegido com animais selvagens ou de quinta
4 - Cobrir a boca e o nariz quando se tosse ou espirra (Adotar medidas de etiqueta
respiratória)
Cobrir a boca e o nariz com lenço de papel, nunca com a mão. Colocar o lenço de papel
no caixote do lixo. No caso de não se poder usar lenço de papel, tapar a boca com o antebraço.
A seguir, lavar as mãos.

5 – Evitar o contacto com outras pessoas quando se têm sintomas semelhantes a
Gripe
Os alunos que apresentem febre ou algum dos sintomas descritos, não devem
frequentar a escola, até a situação ser esclarecida por um profissional de saúde, podendo utilizar
o serviço, Linha Saúde 24 – 808 24 24 24.
Os alunos e/ou colaboradores que apresentem sintomas de gripe no espaço escolar,
deverão ser imediatamente encaminhados para o posto médico que oportunamente será
preparado para uma situação de isolamento, sendo assegurado o mínimo contacto possível com
os outros alunos, procedendo-se nomeadamente à colocação de máscara no aluno e/ou
colaborador. Os alunos de Pré-escolar e 1.º ciclo serão acompanhados por um funcionário até à
sala indicada, aguardando na mesma até à chegada do respetivo Encarregado de Educação.
Quando se detetem estes sintomas, deve guardar-se uma distância mínima de 1 metro,
quando se fala com outras pessoas. O cumprimento com beijos ou abraços deve ser evitado.
Evitar compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas e
adotar hábitos saudáveis no dia a dia, a exemplo da ingestão de líquidos e do consumo de
alimentos bem cozidos.
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MEDIDAS GERAIS DE HIGIENE NA
ESCOLA
1 – Manter as superfícies, os objetos de trabalho e os brinquedos limpos
Os Educadores, Professores e pessoal não docente devem assegurar a limpeza frequente
das superfícies das mesas de trabalho, brinquedos e outros objetos com um desinfetante ou
detergente doméstico comum, passando a seguir por água limpa todos os objetos ou brinquedos
que possam ser levados à boca, para evitar a ingestão do produto de limpeza.
Este procedimento deve ser repetido para as superfícies e objetos que entrem em contacto
com as mãos (ex: puxadores das portas).

2 – Promover o arejamento dos espaços
Deve promover-se o arejamento dos espaços fechados da escola – salas de aula,
gabinetes e casas de banho, mantendo as janelas abertas, sempre que seja possível.
EQUIPAMENTO DE HIGIENE DO AMBIENTE ESCOLAR
-

Álcool etílico;
Pacotes de lenços de papel;
Pacotes de rolo de cozinha;
Embalagens de gel desinfetante.

Caso se venha a justificar estes materiais serão distribuídos por todas as salas de
aula, para o uso coletivo – e serão da responsabilidade do professor da sala – o álcool
etílico deverá ser disponibilizado apenas pelo professor.


Em relação às instalações sanitárias, aprovisionar o equipamento e materiais e
substâncias necessárias, nomeadamente dispositivos para fornecimento de toalhetes de
papel e dispensadores de sabonete líquido nas casas de banho, e nas zonas de lavagem
de mãos, dispensadores de desinfetantes, em zonas onde foi seja considerado
adequado, nomeadamente em salas que não disponham de lavatório, bem como nas
salas de isolamento de crianças doentes.

PLANO DE CONTINGÊNCIA

Relativamente à periodicidade de limpeza e arejamento das salas - será efetuado o
arejamento, a limpeza e desinfeção dos espaços e superfícies de trabalho – diariamente e
sempre que necessário.
o todos os intervalos – arejamento das salas de aula;
o durante as aulas - limpeza e desinfeção dos WC’s;
o em particular no jardim de infância – os cuidados de higienização devem ser
redobrados:
– Brinquedos e outros materiais de uso partilhado em tecido devem ser retirados e
guardados;
- Os restantes brinquedos devem ser lavados com lixívia, de preferência, (mergulhar em
10 partes de água 1 de lixívia, durante meia hora, em seguida passar por água limpa) ou
outro produto de limpeza doméstica, ao final da manhã e ao final da tarde.
Espaço

Procedimentos e equipamentos
Lavagem das mãos obrigatória antes de entrar nas salas de
aula e refeitório;
Materiais:
- Dispensadores de sabonete líquido nos lavatórios,
- Dispensadores de toalhetes de papel;
- Caixotes para colocação dos toalhetes;
- Caixotes com pedal para lenços de papel;


Junto às salas de
aula e refeitório

Arejamento da sala – no final de cada aula o professor deve
ordenar abrir as janelas da mesma, fechando-as no início da
aula seguinte - de preferência as bandeiras das janelas
devem permanecer abertas durante a aula.
Lavagem das mãos dos alunos antes do início das aulas.
Materiais:
 caixotes com pedal para lenços de papel;
 lenços de papel – cada aluno deve ter 1 pacote de lenços de
papel;
 toalhetes de papel e frascos de álcool etílico - para
desinfeção das mesas, quando necessário;
 salas com lava-loiça:
o sabão/ dispensadores de sabonete líquido,
o dispensadores de toalhetes de papel nos lavatórios
o caixotes para colocação dos toalhetes;




Salas de aula

WCs

- Dispensadores de sabonete líquido nos lavatórios;
- Dispensadores de toalhetes de papel;
- Caixotes para colocação dos toalhetes;
- Caixotes com pedal para lenços de papel;
- Dispensadores de papel higiénico;

Outros espaços:
CRE, Sala de
Profs, Sala TIC,
Salas de apoio.
Serviços
Administrativos,
etc…

- Dispensadores de gel desinfetante;
- Caixotes com pedal para lenços de papel;
- Lenços de papel,
- Toalhetes de papel e frascos de álcool etílico - para desinfeção das
mesas;
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MEDIDAS DE ISOLAMENTO E DISTANCIAMENTO SOCIAL





Devem ser instituídas e divulgadas regras claras de não admissão na escola de crianças
ou profissionais que manifestem febre ou outra sintomatologia identificada na Tabela 1
do Plano de Contingência “sinais de gripe”, a fim de evitar o contágio de outras
pessoas e a proteção/recuperação do doente.



Em caso de dúvida, será de contactar a Linha Saúde 24 – 808 24 24 24



Fica nomeado o Posto Médico como sala para o eventual isolamento de alunos que
evidenciem “sinais de gripe”, durante a permanência na escola, até que os pais sejam
contactados.



Esta sala deve ser utilizada apenas para este fim, devendo o equipamento de primeiros
socorros ser reinstalado no Gabinete da Direção de Qualidade



Idealmente, deve a janela ser aberta assegurando ventilação para o exterior, mantendo
a porta fechada, bem como de dispositivo dispensador de solução antisséptica de base
alcoólica para desinfeção das mãos. Deve ser limpa e arejada após a sua utilização por
eventuais crianças doentes.

CONTEXTOS/ESPAÇOS FÍSICOS (onde pode ser efetuada a deteção de casos)
1º Se o caso for detetado num aluno em aulas, o professor da turma comunica com
a Chefe de Pessoal ou chama um AAE que encaminha o aluno para a sala de
isolamento (Gabinete médico);
2º Levantamento da sintomatologia – Ficha de registo de identificação do “infetado” e
sintomas apresentados (a relatar à linha Saúde 24, e aos Encarregados Educação) O adulto que acompanhar o suspeito tem que aferir todos os sintomas que o aluno
manifesta (deve interrogar o aluno para aferir de forma o mais completa possível todos
os sintomas que vão ser apresentados à linha Saúde 24);
3º Contactar o Encarregado de Educação;
4º Contactar a Linha de Saúde 24 – este contacto deverá ser efetuado pelo
Encarregados Educação, embora possa/deva ser efetuado na escola;
Importante:
Em caso de demora do Encarregado de Educação e/ou gravidade da situação, deverá a
Escola proceder ao contato com a Linha de Saúde 24 – 808 24 24 24
5º O funcionário responsável pela sala faz a monitorização do “infetado”;
6º Transmitir à Direção a situação;
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7º Após a saída do infetado o funcionário que o apoiou no Gabinete Médico procede
ao arejamento, limpeza e desinfeção desse espaço;
Entretanto, o espaço onde o caso foi detetado deve ser devidamente arejado e
limpo/desinfetado, com produto adequado, lixívia ou álcool.



CIRCUITO DE ISOLAMENTO

1º - Na eventualidade de identificação de um caso suspeito de gripe nas instalações,
desligar a ventilação ou o ar condicionado.
2º - Identificação do caso, entrega de máscara a ser colocada pelo próprio, se tiver
condições para tal, e encaminhamento para o gabinete de isolamento (Gabinete Médico);
3º – Gabinete de isolamento (Gabinete Médico) - A Auxiliar de Ação Educativa que apoiar
o aluno deve estar protegida por bata descartável impermeável, máscara e luvas,
prestará cuidados/medirá temperatura corporal, dará água ou outros alimentos, lenços
de papel descartáveis, …);
4º – A Instalação sanitária de serviço será o WC para deficientes do R/CH;
5º – Contactar o Encarregado de Educação do Aluno(a).
Se necessário contactar a linha de Saúde 24 – 808 24 24 24
6º – Saída pela porta mais próxima do local de acesso da ambulância.



ASSIM QUE A PESSOA SAIA DAS INSTALAÇÕES

1º Fazer o arejamento do Gabinete Médico e Instalação Sanitária por cerca de 30m
2º Proceder à limpeza e limpeza dos equipamentos, da estrutura física envolvente e do percurso
percorrido pela pessoa.
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ATIVIDADE LETIVA DOS DOCENTES

Previsão de atividades a desenvolver/assegurar em cada uma das possíveis fases de
evolução da situação:

Fase
de
absentismo

baixo

Fase de absentismo
mais elevado
– Que impeça o
normal funcionamento
de aulas

Fase de
Encerramento da
escola
- Absentismo muito
elevado

Profs – Manutenção das atividades letivas;
Aulas de substituição:
• Cumprimento do Plano de aula;
• Atividades ao ar livre – de preferência desde que o
tempo o permita;
• Outras atividades possíveis:
 encaminhamento para o CRE;


Profs – realização de outro tipo de atividades por forma a
supervisionar grupos mais alargados de alunos:
• Atividades ao ar livre – de preferência desde que o
tempo o permita;
• Atividades no pavilhão desportivo – devidamente
arejado;
Outras atividades possíveis:
• Trabalho autónomo c/ “escola virtual”;
• encaminhamento para o CRE;
•

Recurso à utilização do teletrabalho - no que se refere aos
alunos, poderão estar previstas atividades através de e-mail,
a fim de reduzir o impacte do absentismo dos professores,
ou de um eventual encerramento, no cumprimento das
tarefas escolares.

ORGANIGRAMA
SUBSTITUIÇÕES NO ÂMBITO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA
ANEXO 2
H.S.Castro

Conselho de Administração

Oliveira
Santos

C. Castro

Rui
Curica
Oliveira
Santos

Teresa V.

Soraia
Rita
Santos
Direcção da Qualidade
E. Castro
Rui
Santos

Teresa
Costa

Coord. Plano Contingência

Gestores de Processo
Pedagógico
Autocontrolo

Direcção Pedagógica
Teresa
Costa

Vanessa

Sandra

Coordenador
Actividades E. C.

Coordenadores
de Ciclo

Soraia

Inês

Eduardo
Castro

2.º Ciclo

3.º Ciclo

Maria João

Rita Santos

1.º Ciclo

Pré-Escolar

Direcção Administrativa e
Financeira
Camila

Rita
Santos

Serviços
Administrativos

Teresa
Costa

Serviços de
Pessoal

Serviços de
Transportes

Carla

João

Albertina

Serviços de
Psicologia e
Orientação

Teresa
Discovery Clubs Vicente
Summer Clubs
Prolongamento
Sala de Estudo

Secretariado
de Exames e
Provas

Direcção
de Turma

Departamento
de Línguas e
Literatura

Departamento de
Ciências Exactas e
Naturais

Departamento de
Ciências Sociais e
Humanas

Departamento
de Expressões
e Artes

Gestores de Processo
Autocontrolo
Qualidade alimentar
Transportes

Teresa
Vicente
Teresa
Costa

Currículo
EITV

Nelson
Ramos

Ilda
Caseiro

Ana Paula

Actividades
Extracurriculares

Jorge
Duarte

Secretário
DT

Inglês

Língua Port.

Matemática

H.G.P

Educação Física

Castelhano

Inglês

Ciências da Nat.

História

Ed. Visual e Tecn.

Geografia

Educação Visual

Francês
Assembleia
de Turma

Francês

Ciências

Castelhano

Físico-Química

Informática

Departamento de
Informação, Comunicação
Marketing

Pintura
Educação Tecnológica
Educação Musical

Jorge
Santos
Sérgio
Rosa

Tiago
Ricardo

Educação Musical
FastraKids

Obs.:
Imp. 553.04-0

Todas as substituições serão efectuadas directamente pelos indigitados ou na sua falta e impedimentos pelo respectivo superior hierárquico.
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PLANO DE CONTINGÊNCIA - ANEXO 3

Imp. 553.03-0
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PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA A PANDEMIA
DE CORONAVÍRUS – ANEXO 4

Utilize-o também para abrir e fechar as portas

Imp. 553.03-0
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PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA A
PANDEMIA DE GRIPE A – ANEXO 5

Imp. 553.04-0
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