
        

Comunicado sobre o Plano de Contingência 

e o seu cumprimento 

 

A APEE da EB Sousa Martins reconhece publicamente o esforço desenvolvido na construção e 

implementação deste plano de contingência, salientando o trabalho de todos os elementos e a 

articulação entre os vários órgãos e responsáveis, sendo pois favorável à sua aprovação. 

 

No mesmo sentido, a APEE subscreve na íntegra o exposto no 4º parágrafo da página 41 no 

ponto VIII relativo a Constrangimentos identificados, nomeadamente, no que refere à 

impossibilidade de suprir as necessidades atuais de supervisão e acompanhamento dos alunos 

/as do 1º ciclo e jardins de infância, por falta de reforço de pessoal (assistentes operacionais).  

 

Estas necessidades agravadas pela pandemia refletem-se não só nos exemplos constantes do 

texto, como a difícil tarefa de gestão de espaço e aglomerados de Pais e Encarregados de 

Educação  junto à escola, mas também em situações mais graves como a falta de 

acompanhamento durante as refeições das crianças do pré escolar, e a impossibilidade de 

acompanhamento das crianças com necessidades educativas especiais, situações reportadas à 

APEE. 

 

Não obstante, a identificação destas necessidades não pode, nem deve, ficar à mercê de 

razões alheias. A falta de recursos humanos, como a falta de assistentes operacionais coloca 

em causa o cumprimento das regras da DGS, a segurança das crianças, aumenta a insegurança 

dos Pais e EE a falta de confiança dos mesmos na escola. 

Consideramos por isso que a direção do agrupamento deve nesta fase, definir um plano de 

ação prioritário, e assumir uma posição inflexível junto da  C.M.V.F.X. e órgãos responsáveis, 

no que respeita à discussão possíveis soluções dos problemas aqui reportados, com especial 

relevância para  contratação de assistentes operacionais,  no menor limite temporal possível. A 

APEE está e estará sempre disponível para colaborar na procura de soluções que beneficiem os 

nossos educandos/as. 

 

Com os melhores cumprimentos 

A Presidente da APEE 

Teresa Mimoso 

 

(texto enviado e lido em reunião do Conselho Geral do Agrupamento) 


