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INTRODUÇÃO 

O Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres elaborou um PLANO DE CONTINGÊNCIA, a partir das 

orientações recebidas pela Direção-Geral de Estabelecimentos Escolar (DGESTE), de modo a permitir 

enfrentar, de modo adequado, as consequências de uma pandemia de Covid-19, em estreita 

articulação com o pessoal docente e não docente, as famílias, os serviços de saúde e outras estruturas 

pertinentes da comunidade educativa. 

Sabendo que as escolas assumem um papel determinante na prevenção de uma pandemia, 

pela possibilidade de contágio e rápida propagação da doença entre os seus alunos, formandos e 

profissionais e que o conhecimento das manifestações da doença e das suas formas de transmissão 

constitui a melhor forma de adotar medidas adequadas à sua prevenção, a implementação deste 

plano de contingência assumiu particular importância. 

O objetivo inicial do PLANO DE CONTINGÊNCIA ESLA foi manter a atividade da Escola face aos 

possíveis efeitos de da COVID 19, nomeadamente o absentismo de professores e alunos, auxiliares 

de ação educativa e outros funcionários e membros da comunidade educativa, bem como as 

respetivas repercussões nas atividades escolares, no ambiente familiar e social de toda a comunidade 

educativa envolvente. Consiste também num conjunto de medidas e ações a desenvolver, de modo 

articulado, em cada fase da pandemia pandemia. 

Na verdade, a aplicação de um plano desta natureza só foi / será possível se toda a 

comunidade educativa do Agrupamento for moralmente responsável no cumprimento das 

orientações emanadas dos órgãos de gestão pedagógico, da direção ou dos organismos externos com 

responsabilidades em matéria de controle da pandemia, não desresponsabilizando os serviços 

centrais e regionais do Ministério da Educação, em conformidade com as suas competências, 

nomeadamente no que diz respeito ao apoio e disponibilização de meios e recursos às escolas. 

Apresenta-se, assim, o PLANO DE CONTINGÊNCIA ESLA reformulado, considerado adequado, neste 

momento. O mesmo constitui um documento aberto, podendo ser revisto e atualizado face a novas 

informações ou acontecimentos. 
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1. ENQUADRAMENTO 
 

1.1. A DOENÇA POR CORONAVÍRUS (COVID-19) 

Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o SARS-

CoV-2. Normalmente, estas infeções estão associadas ao sistema respiratório, podendo ser 

semelhantes a uma gripe comum ou evoluir para uma doença mais grave, como pneumonia. 

1.2. TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO 

Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se: 

• Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

• Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

• Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron). 
 

A transmissão de pessoa para pessoa está confirmada e ocorre durante uma exposição 

próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias produzidas 

quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, 

nariz ou olhos de pessoas que estão próximas e, ainda, através do contacto das mãos com uma 

superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em seguida, o contacto com as mucosas oral, nasal 

ou ocular (boca, nariz ou olhos). 

1.3. PERÍODO DE INCUBAÇÃO 

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 dias, segundo 

as últimas informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. Como medida de precaução, a 

vigilância ativa dos contactos próximos decorre durante 14 dias, desde a data da última exposição a 

caso confirmado. 

1.4. PRINCIPAIS SINTOMAS 

Os sintomas são semelhantes a uma gripe, como por exemplo: 

• febre 

• tosse 

• falta de ar (dificuldade respiratória) 

• cansaço 
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1.5. PREVENIR A TRANSMISSÃO DO COVID-19 

Existem princípios gerais que qualquer pessoa deve seguir para prevenir a transmissão de 

todos os vírus respiratórios: 

• Lavar as mãos com frequência – com sabão e água (durante 20 segundos). 

• Esfregar as mãos com gel alcoólico, se não for possível lavar as mãos. 

• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos. 

• Evitar contacto próximo com pessoas com tosse, febre ou dificuldade respiratória. 

• Limpar e desinfetar frequentemente objetos e superfícies de utilização comum. Tossir 

e espirrar para a prega do cotovelo, ou para um lenço de papel que deverá ser deitado 

fora. Não se deve tossir nem espirrar para o ar ou para as mãos. 

• Os alunos e funcionários docentes e não docentes que sintam tosse, febre ou dificuldade 

respiratória devem permanecer em casa e não se deslocar para a escolas ou seu local de 

trabalho. 

1.6. O QUE É UM CASO SUSPEITO? 

De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente como critérios clínicos 

infeção respiratória aguda (febre ou tosse ou dificuldade respiratória), associados a critérios 

epidemiológicos como viagens para zona de transmissão comunitária ativa ou contato direto com 

pessoas que tenham realizados estas viagens. 

1.7. REGRESSO DE DESLOCAÇÕES AO ESTRANGEIRO 

Tendo sido decretada pela DGS e pelo governo restrição / proibição de deslocações ao 

estrangeiro, com o encerramento de fronteiras vigente e a drástica limitação de voos nacionais e 

internacionais, as situações de entradas e saídas no /do territário nacional são limitadas ao mundo 

do trabalho. 

Quaisquer alterações ao estado de saúde devem ser comunicadas de imediato à linha SNS 

24 (808 24 24 24) que analisará o risco em concreto e dará as devidas recomendações/orientações.  
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2. PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 

O Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas drª Laura Ayres é coordenado pela 

Diretora, com a colaboração da Subdiretora. 

2.1. GRUPO COORDENADOR 

Directora: Conceição Bernardes (Suplente – Subdiretora: Dalila Afonso) 

Adjuntas: Graça Coelho e Telma Brás 

Coordenadoras de Estabelecimento: Isolda Costa, Aline Rodrigues, Dina Contreiras, Sónia Alves 

Professor Delegado de Segurança: António Machado 

Enfermeira: Cristina Farrajota 

Coordenadora de Educação para a Saúde: Célia Nobre 

 

2.2. EQUIPA OPERATIVA (responsabilidades) 

A equipa operativa é constituída pelos responsáveis dos vários sectores e a cadeia de COMANDO 

E CONTROLO apresenta a seguinte constituição e distribuição: 

2.2.1. ESCOLA SECUNDÁRIA DRª LAURA AYRES 

 

 

 

 

 

Comunicação Escola Família 

 

 

Procedimentos com casos suspeitos de infeção 

 

 

 

Graça Coelho (adjunta) - Responsável 

António Machado (Delegado de Segurança) 

Celeste Ribeiros (Encarregada de Pessoal) 

Carla Lopes 

(Secundário) 

Ana Gonçalves 

 (Português para Falantes 

de Outras Línguas) 

Maria Nascimento 

(Ensino Nocturo) 

Fábio Fragoso 

 (CEF /Profissional)  

Patrícia Reis 

(3º Ciclo) 

Encaminhamento: Rogélia Silva, Lúcia Simão 

Higienização do Espaço: Lúcia Simão 
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2.2.2. ESCOLA BÁSICA S. PEDRO DO MAR 

 

 

 

 

 

Comunicação Escola Família 

 

Procedimentos com casos suspeitos de infeção 

 

 

 

 

2.2.3. ESCOLA BÁSICA DE QUARTEIRA 

 

 

 

 

Comunicação Escola Família 

 

 

Procedimentos com casos suspeitos de infeção 

 

 

 

 

Isolda Costa (Coordenadora de Estabelecimento) - Responsável 

Cláudio Galego (Delegado de Segurança) 

Mª José Rebocho (Encarregada de Pessoal) 

Mónica Barros 

2º Ciclo 

Patrícia Reis 

(3º Ciclo) 

Encaminhamento: Elisabete Marques, Ângela Fortes 

Higienização do Espaço: Elisabete Marques, Ângela 

Fortes 

Dina Contreiras (Coordenadora de Estabelecimento) - Responsável 

Mª da Conceição Guerreiro (Responsável do Pessoal) 

 

Professores 

Titulares 

Encaminhamento: Patrícia Borges, Sandra Coelho 

Higienização do Espaço: Nádia Ribeiro 
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2.2.4. JARDIM DE INFÂNCIA DE QUARTEIRA 

 

 

 

 

Comunicação Escola Família 

 

 

Procedimentos com casos suspeitos de infeção 

 

 

 

 

2.2.5. ESCOLA BÁSICA DA ABELHEIRA 

 

 

 

 

Comunicação Escola Família 

 

 

Procedimentos com casos suspeitos de infeção 

 

 

 

Dina Contreiras (Coordenadora de Estabelecimento) - Responsável 

Sílvia Guerreiro (Responsável do Pessoal) 

 

Educadoras 

Encaminhamento: Paula Rodrigues, Telma Guerreiro 

Higienização do Espaço: Joseana Forte 

Sónia Alves (Coordenadora de Estabelecimento) - Responsável 

Isabel Rodrigues (Responsável do Pessoal) 

 

Professores 

Titulares 

 

Educadoras 

Encaminhamento: Laura Coelho, Nélia Maroco 

Higienização do Espaço: Isabel Rodrigues 
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2.2.6. ESCOLA BÁSICA DA FONTE SANTA 

 

 

 

Comunicação Escola Família 

 

 

Procedimentos com casos suspeitos de infeção 

 

 

 

 

2.3. DEFINIÇÃO DAS ÁREAS DE ISOLAMENTO 

A colocação de um aluno, docente ou não docente numa ÁREA DE ISOLAMENTO visa impedir que 

outros membros da comunidade educativa possam ser expostos e infetados. Esta medida tem como 

principal objetivo evitar a propagação desta infeção. 

Indica-se, a seguir, a localização de cada sala de isolamento: 

• Escola Secundária Drª Laura Ayres – Sala A11 (Bloco A, r/c); 

• EB23 S. Pedro do Mar – Gabinete Médico (Junto à Entrada da Escola); 

• EB de Quarteira – Gabinete de trabalho (r/c); 

• EB/JI da Abelheira – Sala de trabalho entre as salas 6 e 8; 

• EB/JI da Fonte Santa – Sala de Apoio; 

• JI de Quarteira – Gabinete de trabalho do 1º andar. 

Esta será utilizada apenas para este fim. Deve ser arejada frequentemente, a porta deve 

permanecer fechada, deve dispor de um dispositivo dispensador de solução antisséptica de base 

alcoólica para desinfeção das mãos. Deve ser limpa e arejada após a sua utilização por eventuais 

casos suspeitos. A sala será utilizada para o isolamento de alunos e profissionais que evidenciem 

sinais de Covid-19, durante a permanência na escola. 

Aline Rodrigues (Coordenadora de Estabelecimento) - Responsável 

Tiago Costa (Responsável do Pessoal) 

 

Professores 

Titulares 

 

Educadoras 

Encaminhamento: Carla Marques, Mónica Neves 

Suplentes: Tiago Costa, Carmen Guedes 

Higienização do Espaço: Sílvia Vieira 
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2.4. MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

As escolas e outros estabelecimentos de ensino têm um papel muito importante na prevenção 

de uma pandemia de COVID-19, adotando medidas que visam capacitar a comunidade educativa para 

a adoção de comportamentos preventivos adequados e que visam intervir no ambiente escolar, no 

sentido de facilitar esses mesmos comportamentos. 

2.4.1. AS /OS ASSISTENTES OPERACIONAIS ASSEGURAM: 

• Que seja efetuada a limpeza das mesas da sala de aula no intervalo grande da manhã, na hora 

de almoço, no intervalo grande da tarde e ao final das atividades letivas; 

• Que as janelas permanecem abertas durante o intervalo; 

• Que as maçanetas das portas de acesso a aula seja desinfetadas; 

• Que os interruptores das salas/espaços de aula sejam desinfetados; 

• Que no caso das aulas em que sejam utilizados computadores, procedam à higienização dos 

teclados e dos ratos, de acordo com as indicações dos responsáveis pelo PTE; 

• Que os pavimentos sejam lavados com uma solução à base de água e desinfetante; 

• Que devem ser higienizados os brinquedos e materiais de uso partilhado, com um detergente 

doméstico e passados por água limpa, no final da sua utilização; 

• Nas salas do Pré–Escolar, os bonecos de peluche devem ser retirados, e frequentemente 

deverão ser desinfetados lápis/marcadores e outros objetos que as crianças normalmente 

levem à boca. 

2.4.2. COMPROMISSOS DOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO: 

• Disponibilizar à escola um contacto válido e operacional em todo o tempo que o educando 

está na escola e aí se dirigir quando /assim que for chamado; 

• Não enviar o aluno para a escola caso este apresente critérios compatíveis com a definição de 

caso suspeito; 

• Informar de imediato a Direção do Agrupamento caso o aluno apresente critérios compatíveis 

com a definição de caso suspeito. 

• Assegurar que os seus educandos cumprem todas as regras de higiene e segurança, fora da 

Escola 
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2.5. MEDIDAS DE HIGIENE EM AMBIENTE ESCOLAR 

As medidas gerais de higiene, pessoais e do ambiente, apresentam-se como as mais 

importantes para minorar a propagação da doença. 
 

Quadro I- Medidas e actividades referentes à Higiene em Ambiente Escolar 

Medidas Actividades 

Colocação de 

equipamento 

destinado à 

higiene pessoal 

Colocação de sabão líquido em todas as casas de banho e balneários 

Colocação toalhetes de papel nas casas de banho e balneários 

Colocação de dispositivos de desinfecção de mãos, com solução à base de 

álcool, em locais estratégicos e onde não seja possível lavá-las: salas de aula, 

biblioteca, portaria, blocos, serviços administrativos, sala de isolamento, 

entradas do refeitório e na sala de professores. 

A manutenção destes dispositivos estará a cargo da responsável pelo sector de 

higiene e segurança. 

Divulgação das 

medidas de 

higiene pessoal a 

cumprir 

Ensinar aos alunos e aos profissionais a técnica de lavagem das mãos e a 
etiqueta respiratória - cuidados a ter com a tosse e os espirros 

Ensinar aos alunos e aos profissionais que deverão proceder à lavagem das 

mãos: 

• À chegada à escola, vindos da rua 

• Após tossir, espirrar ou assoar o nariz 

• Após utilizar teclados e ratos de computador ou outros materiais escolares de 

uso partilhado 

• Antes e após as refeições 

• Após a ida à casa de banho 

• À chegada a casa, vindos da rua 

• Após contacto com uma pessoa doente com sintomas gripais, ou com roupas 

ou objectos manuseados pelo doente. 

Reforço das 

medidas de 

Higiene 

Ambiental 

Limpar frequentemente, ao longo do dia, as mesas de trabalho, as maçanetas 
das portas, os corrimãos, as torneiras e lavatórios, os comandos de descarga 
dos autoclismos. 
Para esta limpeza, é suficiente a utilização de um produto comum de 
desinfecção doméstica e os alunos, quando deixam a sala, poderão colaborar. 

Nas salas de informática, desinfectar os teclados e ratos após mudança de 

turma, tarefa que pode ser feita pelos alunos, com os produtos de uso normal. 

Na sala de música, os instrumentos serão diariamente desinfectados; nas salas 

de trabalho prático (Educaçã Artística, Educação Física, Laboratórios) reforçar-

se-ão as medidas de higiene e segurança (encontra-se enserrada, de momento. 

Estabelecer rotinas de arejamento das salas, durante a sua utilização, 

nomeadamente abertura de janelas e redução da utilização do ar 

condicionado. 
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Dotar todas as salas com desinfectantes ambientais e de superfície (se 

possível). 

Duas vezes por dia, proceder à higienização dos espaços partilhados, de todo o 

mobiliário das salas com desinfectante dois em um; quatro vezes por dia, 

higienizar e desinfetar as casas de banho. 

Gestão dos Stocks 

de Materiais 

Garantir a existência de um stock de segurança de produtos de limpeza e 

desinfecção para colmatar eventuais falhas de fornecimento. 

Possuir listagem actualizada dos contactos de fornecedores de bens e serviços 

que garantam a continuidade da manutenção das medidas de higiene 

estipuladas, através de fornecimentos dos produtos de higiene essenciais a 

todos os sectores. 

 

2.6. COMO ATUAR PERANTE UM CASO SUSPEITO?  

Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso suspeito ou com sinais / 

sintomas de COVID-19 ou seja confrontado com tal situação, informa o responsável pela equipa 

operativa da sua escola (vide listagem de contactos em anexo) e, caso se encontre na escola, será 

encaminhado para a área de ISOLAMENTO, definida no plano de contingência. Se no decorrer de uma 

aula um aluno manifestar sintomas, o professor informa a responsável da escola, chama a assistente 

operacional responsável e esta deverá acompanhar o aluno até à sala de isolamento, evitando, no 

percurso, o contacto com quaisquer outras pessoas e respeitando a distância de segurança (± 1 

metro). 

A assistente operacional responsável ou qualquer outro membro da equipa operativa que 

acompanha/presta assistência ao Caso Suspeito com sintomas, deve colocar, momentos antes de se 

iniciar esta assistência, uma máscara cirúrgica e luvas descartáveis, para além do cumprimento das 

precauções básicas de controlo de infeção quanto à higiene das mãos, após contacto com o Caso 

Suspeito.  

O Caso Suspeito deve usar uma máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o permitir. A 

máscara deverá ser colocada pelo próprio e este deverá verificar se se encontra bem ajustada, ou 

seja, ajustada à face, de modo a permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais da face. 

Sempre que a máscara estiver húmida, o Caso Suspeito deverá substituí-la por outra. Caso se trate 

de crianças, estes procedimentos serão feitos com a ajuda do adulto acompanhante. 

 Em qualquer circunstância, a diretora deve ser imediatamente avisada da situação. 

Os elementos da Coordenação Operativa de atendimento à Sala de isolamento dão instruções 

para contactar os pais/encarregados de educação e, simultaneamente, a Linha Saúde 24. 
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Este contacto será feito pelo próprio, caso se trate de um adulto; caso se trate de um aluno 

será o Responsável Operativo que o fará. 

Após avaliação, o SNS 24 informa o seguinte: 

• Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos adequados à 

situação clínica; 

• Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao 

Médico (LAM), da DGS, para validação da suspeição. 

Desta validação o resultado poderá ser: 

• Caso Suspeito Não Validado: este fica encerrado para COVID-19. O SNS24 define os 

procedimentos habituais e adequados à situação clínica do aluno, docente ou 

trabalhador não docente. 

• Caso Suspeito Validado: a DGS ativa o Instituto Nacional de Emergência Médica 

(INEM), o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e Autoridade de 

Saúde Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. 

O Diretor do Agrupamento informa de imediato o Delegado Regional de Educação da área do 

Algarve sobre a existência do caso suspeito validado. 

2.7. PROCEDIMENTOS PERANTE UM CASO SUSPEITO VALIDADO 

A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais que, por sua vez, 

informa a Autoridade de Saúde Local. 

A Autoridade de Saúde Local informa dos resultados dos testes laboratoriais e: 

• Se o caso for não confirmado: este fica encerrado para COVID-19, sendo aplicados os 

procedimentos habituais de limpeza e desinfeção. Nesta situação são desativadas as 

medidas do plano de contingência; 

• Se o caso for confirmado: a área de ISOLAMENTO deve ficar interditada até à validação 

da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local. Esta 

interdição só poderá ser levantada pela Autoridade de Saúde. 
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Na situação de caso confirmado: 

A escola deve: 

• Providenciar a limpeza e desinfeção (descontaminação) da área de “isolamento”; 

• Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 

manuseadas e mais utilizadas pelo doente confirmado, com maior probabilidade de 

estarem contaminadas; 

• Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o doente 

confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por este); 

• Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 

ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com abraçadeira), deve ser segregado e 

enviado para operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco 

biológico. 

2.8. PROCEDIMENTO DE ATUAÇÃO E VIGILÂNCIA DE CONTACTOS PRÓXIMOS 

Considera-se contacto próximo quem não apresenta sintomas no momento, mas que teve ou 

pode ter tido contacto próximo com um caso confirmado de COVID-19. 

O contacto próximo com caso confirmado de COVID-19 pode ser de: 

a) ALTO RISCO DE EXPOSIÇÃO: 

• Quem partilhou os mesmos espaços (sala, gabinete, secção, zona até 1 metro) do caso; 

• Quem esteve face-a-face com o caso confirmado ou em espaço fechado com o mesmo; 

• Quem partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, talheres), toalhas ou 

outros objetos ou equipamentos que possam estar contaminados com expetoração, 

sangue, gotículas respiratórias. 

b) BAIXO RISCO DE EXPOSIÇÃO (casual): 

• Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso confirmado (ex. em 

movimento/circulação durante o qual houve exposição a gotículas/secreções 

respiratórias através de conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou espirro); 

• Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que tenha seguido as medidas 

de prevenção (ex. utilização adequada de meios de contenção respiratória; etiqueta 

respiratória; higiene das mãos). 
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2.9. COMO MEDIDA DE CONTENÇÃO: 

Na situação de o caso confirmado ser de aluno – por se considerar que os restantes alunos 

de turma se enquadram na definição de ALTO RISCO DE EXPOSIÇÃO, informar-se-á os encarregados de 

educação de que os alunos da turma deverão permanecer em casa, em DISTANCIAMENTO SOCIAL, durante 

14 dias. Se algum aluno em distanciamento social manifestar sintomas compatíveis com Caso 

Suspeito, o encarregado de educação, para além de contatar com a Linha SNS 24, deverá informar, 

de imediato, a diretora do Agrupamento. Se, após os 14 dias de distanciamento, o aluno não 

manifestar qualquer sintoma compatível com caso suspeito, poderá regressar à atividade letiva, 

desde que acompanhado por uma declaração do encarregado de educação onde este ateste o 

cumprimento desta condição. As faltas decorrentes do isolamento social considerar-se-ão 

justificadas. 

Na situação de o caso confirmado ser de pessoal docente ou não docente, serão identificados 

os contatos de alto risco / baixo, risco de exposição e serão tomadas as medidas adequadas à situação 

e ao momento. 

Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos de baixo risco de 

exposição decorre durante 14 dias, desde a data da última exposição a caso confirmado. 

Noutras situações que não estejam aqui contempladas será solicitado esclarecimento às 

autoridades de saúde competentes e à tutela. 

A suspensão do funcionamento de serviços e atividades programadas será realizada de acordo 

com a avaliação de contexto e comunicada, de imediato, à comunidade escolar. 

2.10. PEDIDOS DE EQUIVALÊNCIA E INFORMAÇÃO DE VAGA 

• Estão suspensos todos os procedimentos para a inclusão de novos alunos na escola. 
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REGRESSO À ESCOLA 
 

3. REGRESSO ÀS AULAS EM REGIME PRESENCIAL 

A atualização do Plano de Contingência para a COVID-19 segue a Orientação nº 024/2020, de 

08/05/2020 e a Orientação nº 014/2020, de 21/03/2020 da Direção-Geral da Saúde, às Orientações 

da DGESTE para os Regressos à escola.  

3.1. REGRESSO ÀS AULAS EM REGIME PRESENCIAL (11º E 12º ANOS DE 

ESCOLARIDADE E 2.º E 3.º ANOS DOS CURSOS DE DUPLA CERTIFICAÇÃO DO 

ENSINO SECUNDÁRIO) 

No regresso parcial às aulas presenciais (11º e 12º anos para as disciplinas com exame 

nacional) devem manter-se os esforços para conter a propagação do novo coronavírus devendo 

cumprir-se os procedimentos estabelecidos. Estes aludem à obrigatoriedade e uso de máscara, à 

salvaguarda das boas práticas de higienização das mãos e promoção do distanciamento físico. Nesse 

sentido foram definidas as normas de acesso, permanência e utilização dos serviços existentes no 

recinto escolar.  

3.2.  REABERTURA DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

Para além dos documentos orientadores já citados, no regresso às atividades presenciais, na 

Educação Pré-Escolar, devem observar-se e cumprir todos os procedimentos atrás enunciados, à 

exceção do uso de máscara pelas crianças, o qual não é permitido a menores de 10 anos. 

Saliente-se a importância do reforço das medidas de prevenção diária que deverão estar 

implementadas por toda a comunidade educativa, dentro e fora do recinto escolar. 

4. NORMAS DE ACESSO E PERMANÊNCIA NO RECINTO ESCOLAR 

A entrada no recinto escolar está autorizada, exclusivamente, aos alunos e professores que 

regressam às aulas e ao pessoal não docente que aí trabalha.  

Mantém-se a proibição de entrada na escola a todos os elementos da comunidade educatica, 

incluindo pais / encarregados de educação, a não ser nas situações em haja convite ou convocatória.  

A comunicação escola família continua a fazer-se por meios tecnológicos. 
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4.1. ENTRADA NA ESLA E ACESSO AOS BLOCOS 

• A hora de entrada dos alunos difere consoante a sua turma. 

• Os alunos devem chegar à entrada do recinto escolar, pelo menos, 10 minutos antes do 

horário estabelecido para a hora de entrada na aula. 

• Não será permitida a entrada de alunos que cheguem após o início da aula, para não se 

cruzarem com os alunos que irão entrar a seguir. 

• O aluno poderá, no entanto, entrar no início do 2º tempo de aula, ou seja, 45m depois. 

• Aguardar a vez de entrada em fila mantendo sempre e com o distanciamento físico de pelo 

menos 2 metros.  

• Os docentes e pessoal não docente entram e saem pelo portão 2, os alunos entram e saem 

pelos portões laterais de acordo com o bloco onde vão ter aulas. Os alunos que têm aulas 

nos Blocos B e D devem utilizam o portão 1. Os alunos com aulas nos Blocos A, E e F 

utilizam o portão 3.  
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• Seguir o percurso estabelecido para o acesso ao bloco em que vai ter aulas de acordo com 

o esquema seguinte, mantendo sempre o distanciamento físico de 2 metros. 

 

Para sair da escola, seguir, inversamente, o percurso estabelecido para o acesso ao bloco. 
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4.2. ENTRADA E ACESSO NOS DIFERENTES JARDINS DE INFÂNCIA 

• A ENTRADA das crianças do ensino pré-escolar faz-se entre as 08:00 horas e as 09:15 horas. 

• A entrada de crianças após as 09.15 horas só poderá acontecer em situação muito 

excecional, devidamente fundamentada e autorizada pela educadora., para não colidir 

com o início das atividades. 

• As crianças devem ser entregues à porta do estabelecimento, pelo seu encarregado de 

educação, ou por pessoa por ele designada, e recebidas por uma assistente operacional 

destacada para o efeito, evitando, assim, a circulação de pessoas externas no interior do 

recinto. 

• Os encarregados de educação devem manter o distanciamento físico de pelo menos dois metros, 

junto do portão de entrada.  

• Pessoas externas ao processo educativo (p. ex.: fornecedores) só excecionalmente podem 

entrar no estabelecimento de educação e, sempre, de forma segura, com máscara e 

proteções nos sapatos, evitando o contacto com as crianças. 

• As crianças devem trocar o calçado que levam de casa por outro, apenas utilizado no 

espaço do Jardim de Infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento de 

educação, e é higienizado todos os dias, após a saída da criança. O pessoal docente e não 

docente deve cumprir a mesma orientação.  

• No caso dos adultos são permitidos o uso de proteções nos sapatos. 

• A troca de sapatos é feita no espaço “sujos”, indicados em cada estabelecimento de 

Educação Pré-Escolar. 

 

4.2.1. JARDIM DE INFÂNCIA DE QUARTEIRA 

A entrada neste estabelecimento faz-se pelo PORTÃO SUL 

A troca de sapatos faz-se no telheiro sul do edifício 
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4.2.2. JARDIM DE INFÂNCIA DA ABELHEIRA 

A entrada neste estabelecimento faz-se pelo PORTÃO SUDESTE 

A troca de sapatos faz-se 1.º anexo à esquerda da entrada do edifício, na “zona das salas do 

pré-escolar”; 
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4.2.3. JARDIM DE INFÂNCIA DA FONTE SANTA 

 

A entrada neste estabelecimento faz-se pelo PORTÃO SUDESTE. 

A troca de sapatos faz-.se no 1.º anexo à esquerda da entrada do Sudeste do edifício; 

 

 

4.3. RECINTO ESCOLAR GERAL 

• O pessoal docente, pessoal não docente e alunos devem respeitar as regras de segurança 

e manter o distanciamento físico de 2 metros. 

• Em caso algum deve o aluno / criança ter contacto com outros grupos/ turmas, a não ser o 

que o grupo-turma de disciplina determina. 

• Deve minimizar-se o contacto com superfícies. São exemplos de superfícies com maior risco 

de contaminação: maçanetas de portas, interruptores de luz, telefones, corrimãos, 

controlos remotos, teclados e ratos de computadores, etc.  

4.4. RECINTO ESCOLAR – ESCOLAS COM EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR 

• É obrigatória a lavagem / desinfeção das mãos, por parte do pessoal docente e não docente 

e, também, das crianças, designadamente aquando da entrada no estabelecimento de 

educação, antes e após as refeições, antes e após a ida à casa de banho e sempre que 

regressem do espaço exterior. 
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• O uso da máscara é obrigatório, para todo o pessoal docente e não docente, durante a 

permanência no recinto escolar e deve ser trocada a cada 4 horas ou sempre que 

necessário. Também, se aconselha o uso de bata. 

• As crianças devem utilizar bata, de uso exclusivo para o jardim de infância, que deverá 

vestir apenas depois da troca de sapatos. A bata deverá permanecer no jardim de infância 

e irá para casa apenas para ser lavada.  

• Sempre que aplicável, as peças de roupa suja devem ir para casa em saco plástico, fechado. 

• As crianças não podem trazer, de casa, brinquedos ou outros objetos não necessários. 

• Por razões de segurança e saúde, os aparelhos de ar condicionado ou similares não devem 

ser ligados, nunca, em modo de recirculação do ar. 

• As crianças e o pessoal docente e não docente devem ser respeitar as suas salas / outros 

espaços específicos, de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes. 

• Não é permitida a permanência da criança, no estabelecimento de educação, por período 

superior ao estritamente necessário. 

 

4.5. FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS E SERVIÇOS 

4.5.1. SALA /ESPAÇO DE ATIVIDADE 

• A permanência dos diferentes grupos de crianças no recreio deve ser desfasada (horários 

a definir por cada equipa pedagógica, em cada estabelecimento). Os equipamentos devem 

ser higienizados após a utilização de cada grupo.  

• Privilegiar as atividades que decorram no exterior (pátios, logradouros, jardins), em regime 

rotativo dos grupos. 

• Deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, 

sem comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas. Assim 

recomenda-se que este distanciamento físico não perca a importância das aprendizagens 

e do desenvolvimento das crianças, bem como a garantia do seu bem-estar e direito de 

brincar. É também essencial considerar que as interações e as relações que as crianças 
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estabelecem com os adultos e com as outras crianças são a base para a sua aprendizagem 

e desenvolvimento. 

• Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, levando-as a 

compreender a importância das novas formas de interação entre pares e com os adultos. 

• Sempre que possível, assegurar que os objetos partilhados entre crianças são 

devidamente desinfetados entre utilizações. 

• Nesta fase, não são permitidas festas e/ou reuniões de encarregados de educação 

presenciais. 

• As janelas devem permanecer abertas, sempre que possível, para garantir a renovação do 

ar, bem como a porta da sala. 

• As Atividades de Animação e Apoio às Famílias (AAAF) e da Componente de Apoio à Família 

(CAF), deverão seguir todas as mesmas regras, pelo que os grupos de turmas não deverão 

juntar-se. 

4.5.2. SALA DE AULA (ENSINO SECUNDÁRIO) 

• Higienizar as mãos no dispensador disponível na entrada do Bloco (mesa da funcionária). 

• Colocar, corretamente, a máscara fornecida pela escola. Caso já possua máscara, esta deve 

ser devidamente acondicionada, guardada e substituída pela máscara fornecida pela 

escola; 

• A máscara deve permanecer sempre colocada e mudada de 4 em 4 horas ou quando 

necessário. 

• Dirigir-se para a sala de aula. A entrada e ocupação da sala, faz-se por ordem de chegada, 

devendo, o 1º aluno a entrar, ocupar a 1ª mesa da fila da janela e assim sucessivamente, 

conforme o esquema seguinte. 
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• Os alunos devem permanecer na mesma mesa durante as aulas. 

• É expressamente proibido os alunos virarem-se de frente uns para os outros. 

• As janelas devem permanecer abertas, sempre que possível, para garantir a renovação do 

ar. 

• A porta da sala deve manter-se sempre aberta. 

• A saída da sala pelos alunos faz-se pela ordem inversa da entrada, ou seja, o 1º aluno a sair 

da sala foi o último a entrar e está sentado na última mesa da fila mais próxima da porta, o 

2º aluno a sair é o que está à frente deste e assim sucessivamente, conforme o esquema 

seguinte. Esta saída deve ser supervisionada pelo professor de forma assegurar algum 

intervalo de tempo entre a saída dos alunos.  
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4.5.3. SALA DE DIRETORES DE TURMA 

 

• Manter o distanciamento físico de, pelo menos, 2 metros. 

• A fotocopiadora deve ser utilizada apenas para uso do professor. 

• Não devem ser fornecidas fotocópias, exceto os testes, aos alunos. 

 

4.5.4. BIBLIOTECA 

• Encontra-se em funcionamento, mas com restrições na sua lotação (10 lugares na sala 

principal e 5 lugares na sala anexa). 

4.5.5. BUFETE 

• O bufete da escola encontra-se disponível apenas para o pessoal docente e não docente. 

• Os utentes devem aguardar a sua vez em fila e com o distanciamento físico de, pelo 

menos, 2 metros. 

 

Nota: Os alunos devem trazer lanche. Será fornecido lanche aos alunos bonificados de 

escalão A ou apoiados pelo Programa TEIP, desde que o solicitem ao GAAF ( 

gaaf@esla.edu.pt ) com a antecedência de 48 horas. 

4.5.6. PAPELARIA 

• Funcionamento sem restrições, a partir do dia 25 de maio, desde que respeitado o 

distanciamento físico de 2 metros.  

4.5.7. REFEITÓRIO – PRÉ-ESCOLAR 

• Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes medidas de 

distanciamento e higiene: 

a. A deslocação para a sala de refeições, deve ser desfasada para evitar o cruzamento 

de crianças, ou, quando tal não for possível, será considerado a possibilidade de 

fazer as refeições na sala de atividades; 

mailto:gaaf@esla.edu.pt
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b. Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas, para 

que o façam de forma correta; 

c. Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de 

distanciamento físico possível entre crianças; 

d. Deve ser realizada, entre trocas de turno, a adequada limpeza e desinfeção das 

superfícies utilizadas; 

• Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos.  

• Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos encarregados de educação 

devem ser colocados em saco descartável, quando aplicável.  

• As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento 

físico entre o pessoal docente e não docente. 

• Também nas salas de refeições, todos os funcionários devem utilizar máscara, enquanto 

acompanham as crianças. 

4.5.8. REFEITÓRIO - ESLA 

• É expressamente proibido alterar a disposição da sala. 

• É obrigatório lavar as mãos com água e sabão antes de fazer a recolha da refeição. 

• Aguardar a sua vez em fila e com o distanciamento físico de pelo menos 2 metros. 

• Fazer a recolha do tabuleiro com a refeição, minimizando o toque com as superfícies. 

• Sentar-se no lugar disponível mais afastado da entrada. 

•  Durante a refeição os alunos devem evitar virar-se de frente uns para os outros. 

• Após a refeição, proceder à arrumação do tabuleiro. 

• Seguir o percurso estabelecido para a saída. 

• Higienizar as mãos no dispensador disponível para o efeito. 
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4.5.9. REPROGRAFIA 

• A fotocopiadora deve ser utilizada apenas para uso do professor. 

• Não devem ser fornecidas fotocópias aos alunos. 

• A requisição de folhas de teste deve ser efetuada pelo professor com, pelo menos, com 

48 horas de antecedência, através do email reprografia@esla.edu.pt. O professor deverá, 

depois, recolher o envelope na reprografia.  

 

4.5.10. SECRETARIA 

• O atendimento é efetuado através de marcação ou a pedido dos serviços. 

4.5.11. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

• Manter o distanciamento físico de, pelo menos, 2 metros. 

• Fazer a correta higienização das mãos com água e sabão. 

• Secar as mãos com toalhetes de papel. 

• É proibida a utilização de secadores por jatos de ar. 

 

4.6. MOBILIÁRIO E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS E DE DIVERSÃO PARA 

CRIANÇAS 

Os brinquedos de plástico ou de borracha que entrem na boca de uma criança devem ser 

lavados com água e detergente e se possível passar com álcool a 70º; 

• Os brinquedos que possam ser lavados e desinfetados em máquina, devem sê-lo 

preferencialmente; os que não suportem a temperatura elevada, mas possam ser lavados 

em máquina de lavar roupa, devem ser lavados a temperatura baixa (fria ou morna) e 

depois submetidos a um ciclo final de desinfeção com produto compatível com os 

brinquedos; verificar as instruções do fabricante para ter a certeza de que a máquina 

atinge a temperatura certa;  

mailto:reprografia@esla.edu.pt
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• Os brinquedos que não podem ser lavados em máquina, mas podem ser imersos, devem 

ser lavados num recipiente específico para o efeito, com uma solução detergente e 

desinfetante compatível; deixar atuar durante 5 minutos; enxaguar apenas com água e 

por a secar (de preferência em máquina se tolerarem o calor); 

• Os brinquedos que não podem ser imersos e têm de ser limpos manualmente devem ser 

evitados. Neste caso, se existirem, passar com um toalhete humedecido em desinfetante 

sobre todas as partes do brinquedo. Pode também humedecer um pano apenas em álcool 

a 70% ou um pano bem torcido humedecido em solução de lixívia na diluição de uma 

medida de lixívia em 200 medidas iguais de água. Passar com um pano só com água de 

seguida e deixar secar ao ar; 

• Os brinquedos que aguentem a secagem em máquina de secar devem ser secos por este 

método preferencialmente. 

 

4.7. SAÍDA DO RECINTO ESCOLAR 

• Seguir inversamente o percurso estabelecido para a entrada do recinto escolar, 

mantendo o distanciamento físico de 2 metros. No Pré-Escolar, começar pelo espaço 

SUJOS, para troca de sapatos. 

• Higienizar as mãos no dispensador disponível na portaria. 

• O aluno (ensino secundário) à saída, deve tirar a máscara e colocá-la no saco de lixo 

existente para o efeito. 
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5. PLANO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO  
 

5.1. CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISSÃO E PREVENÇÃO DA DOENÇA 

  Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de:  
 
 

Contacto direto Contacto indireto 

 

Através de gotículas que uma pessoa infetada 

transmite pela boca ou nariz quando fala, tosse 

ou espirra (e não utiliza as regras de etiqueta 

respiratória) podendo estas entrar diretamente 

para a boca ou nariz de uma pessoa que está 

próxima (< 2 metros).  

 

Através das mãos, que tocam nas superfícies 

contaminadas com as gotículas expelidas pelas 

pessoas infetadas e que depois são levadas à 

cara, à boca ou ao nariz inadvertidamente, sem 

termos feito a higiene das mãos.  

 

       Fonte: Orientação Nº14/2020 e Nº20/2020 da DGS 

 

  
O vírus SARS-CoV-2 pode sobreviver em diferentes superfícies, durante horas (cobre e 

papelão) a alguns dias (plástico e aço inoxidável).  Assim, devem ser tomadas medidas adicionais de 

cuidados na limpeza e desinfeção de superfícies, de modo a prevenir a disseminação da COVID-19. 

 

5.2. SUPERFÍCIES CRÍTICAS NA TRANSMISSÃO DA COVID-19 

 Todas as superfícies podem ser veículos de contágio, mas o risco deste contágio varia 

consoante a frequência de manipulação, de toque ou de utilização.  

 

Superfícies com maior risco de 

transmissão 
Exemplos 

são as de toque frequente, ou seja, as superfícies 

manipuladas ou tocadas, por muitas pessoas, e 

com muita frequência ao longo do dia. 

 Maçanetas das portas, Interruptores de luz; 

 Telefones, controles remotos; 

 Tablets, teclados e ratos de computadores, 

principalmente quando utilizados por várias 

pessoas; 

 Torneiras de lavatórios, manípulos /botão de 

autoclismos; 

 Mesas, bancadas, cadeiras, corrimões, etc 
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5.3. ÁREAS CRÍTICAS NA TRANSMISSÃO DA COVID-19 

 No espaço escolar existem áreas que, devido à sua utilização por um maior número de 

pessoas, e, muitas vezes, por períodos mais prolongados, podem ser mais facilmente contaminadas 

e representar um eventual maior risco para a transmissão do vírus. Assim, algumas áreas devem ser 

alvo de medidas adicionais de cuidados de limpeza e desinfeção, sempre que estejam em utilização, 

nomeadamente:  

Áreas críticas 

 Áreas de isolamento de casos suspeitos de COVID-19 na escola; 

 Refeitórios escolares;  

 Instalações sanitárias;  

 Salas de professores;  

 Salas de aulas;  

 Salas de informática;  

  Bibliotecas;  
 Laboratórios 

 

 

5.4. MEDIDAS GERAIS 

1. Assegurar que toda a comunidade escolar está sensibilizada para o cumprimento das regras 

de etiqueta respiratória, da lavagem correta das mãos, assim como de outras medidas de 

higienização e proteção individual, através da afixação de informação útil em locais visíveis e 

acessíveis a todos.  

2. Afixação em local visível e acessível do presente plano. 

3. Sistema de registo da limpeza com identificação das pessoas responsável e a frequência com 

que é realizada (anexo I).  

4. Assegurar a disponibilidade de materiais de limpeza e desinfeção adequados. 

5. Assegurar que as assistentes operacionais responsáveis pela limpeza dos espaços: 

a)  conhecem bem os produtos a utilizar (detergentes e desinfetantes), as precauções a ter 

com o seu manuseamento, diluição e a sua aplicação em condições de segurança.  

b) estão sensibilizados para o cumprimento das regras de utilização de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) (de acordo com anexo II); 

c) conhecem as normas de proteção durante os procedimentos de limpeza dos espaços e 

como garantir uma boa ventilação dos mesmos durante a limpeza e desinfeção; 
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d)  aplicam as técnicas de limpeza e utilizam os materiais de limpeza e desinfeção adequados 

a cada uma das superfícies e/ ou espaços, conforme previsto no presente plano. 

 

5.5. FREQUÊNCIA E RESPONSÁVEL PELA LIMPEZA  

  A desinfeção dos espaços e superfícies deve ser efetuada, no mínimo, com frequência diária 

e sempre que se mostrar necessário, de acordo com a tabela seguinte: 
 

Espaço/ Superfície Frequência da limpeza Responsável 

Instalações sanitárias 
Pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à 

tarde 

Equipa de assistentes 

operacionais ao 

serviço no setor. 

 

Zonas e objetos de uso comum 

corrimãos, maçanetas das 

portas, interruptores, teclados, 

ratos, comando do projetor, 

apagador e demais zonas de 

contacto frequente. 

Pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à 

tarde. 

O teclado e rato dos computadores das salas de 

aula, bem como o apagador e comando do 

projetor devem ser desinfetados sempre que 

haja mudança de professor. 

Salas de aula 
no final de cada utilização, sempre que haja 

mudança de turma 

Sala de professores 

Sala de Diretores de Turma 

de manhã e à tarde, com exeção dos seguintes 

equipamentos: 

O teclado e rato dos computadores destas salas 

devem ser desinfetados com álcool a 70%, pelo 

utilizador antes da sua utilização. 

Fotocopiadora- o painel de controle e outras 

superfícies onde seja necessário tocar devem 

desinfetados com álcool a 70%, pelo utilizador 

antes da sua utilização. 

Biblioteca 

de manhã e à tarde, com exeção dos seguintes 

equipamentos: 

Os teclados e ratos dos computadores devem 

ser desinfetados com álcool a 70%, logo após a 

utilização. 

Mesas- desinfetadas logo após a utilização de 

um grupo e antes de outro entrar na área. 
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Refeitório/ Bufete 

Mesas de refeição e cadeiras - entre cada 

refeição, após a utilização de um utente e antes 

de outro entrar na área. 

Superfície linha de refeição – a cada 20 minutos. 

Restantes áreas- pelo menos, duas vezes por 

dia. 

Equipa de assistentes 

operacionais ao 

serviço no setor. 

 

5.6. PRODUTOS E TÉCNICAS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE ESPAÇOS 

ESCOLARES 

A limpeza e desinfeção de espaços escolares interiores utiliza os seguintes produtos e técnicas 

5.6.1. PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO 

Detergentes 

com ação desengordurante, 

de uso comum 

Desinfetantes 

Solução de hipoclorito de sódio 

pronta a usar (já diluída) com a 

concentração de 0,05% 

*Ver nota 

Álcool a 70% 

para superfícies que não suportam o 

hipoclorito de sódio 

 

  

 

NOTA: Caso seja necessário diluir o hipoclorito de sódio ou outro produto com igual poder 

desinfetante, deve-se seguir as indicações constantes na tabela seguinte. 

Concentração original 
do hipoclorito de sódio 

de 5% de cloro ativo 

Quantidade final de 
solução pretendida 

1000ppm 

Volume de hipoclorito 
de sódio 

Volume de água 

1 Litro 10 mililitros 990 mililitros 

5 Litros 50 mililitros 4,950 mililitros 

10 Litros 100 mililitros 9,900 mililitros 

Quadro 1-Preparação da solução à base do hipoclorito de sódio (diluição de 1/100) 
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5.6.2. MATERIAIS DE LIMPEZA 

Em relação aos materiais de limpeza, estes devem ser distintos e de uso exclusivo de acordo com o 

nível de risco das áreas a limpar. 

Material 

de limpeza Imagem Observações 

Pulverizador 

 

Não usar pulverizadores nas áreas de exposição e 

preparação de alimentos  

Panos de limpeza 

 

Panos de limpeza descartáveis ou panos reutilizáveis. Para 

reutilizar têm que ser desinfetados (solução diluída de lixívia 

10minutos, os de microfibras podem ser desinfetados por 

lavagem > 60ºC/30min). 

Para evitar a contaminação cruzada devem ser 

diferenciados por um código de cores, para cada uma das 

áreas, de acordo com o nível de risco. São exemplos 

AZUL 
Bancadas, mesas, cadeiras, entre 

outros 

VERDE 
Mesas de refeição e áreas de 

preparação de alimentos 

AMARELO 
Casas de banho: pano só para 

limpar o lavatório 

VERMELHO Pano para o exterior das sanitas 

Balde 

 

O balde e esfregona para o chão são habitualmente 

reutilizáveis, pelo que se deve garantir uma limpeza e 

desinfeção destes equipamentos no final de cada 

utilização (solução diluída de lixívia 10minutos). 

O balde e esfregona usados nas casas de banho não devem 

ser usados nas áreas de alimentação ou em outros 

espaços.  

Esfregona 
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5.7. TÉCNICAS DE LIMPEZA 

Antes de se iniciar a limpeza de qualquer área, deve-se abrir as janelas para favorecer a 

ventilação do espaço, identificar a zona de limpeza e não permitir a entrada durante a realização da 

tarefa.  

Sobretudo nas áreas críticas, não devem ser utilizados quaisquer meios de limpeza que 

levantem pó, tais como aspiradores, vassouras, espanadores. 

A limpeza deve ser húmida com: 

I. Balde e esfregona para o chão; 

II. Panos de limpeza descartáveis ou panos reutilizáveis (laváveis) de microfibras. 

III. Sempre que possível, deixar as superfícies humedecidas, até que sequem, ao ar, para 

que o desinfetante possa atuar eficazmente. 

5.8. ORDEM DE LIMPEZA DOS ESPAÇOS FECHADOS  

A limpeza deve ser realizada sempre 

 no sentido de cima para baixo, 

  das áreas mais limpas, para as mais sujas  

 das áreas  mais distantes da porta de entrada para a porta de entrada/saída 

O chão deverá ser o último a ser limpo. 

5.9. PROCEDIMENTOS GERAIS 

5.9.1. ENTRADA NA “ÁREA SUJA” 

1. O profissional deve entrar nos locais a limpar já totalmente equipado com o EPI (ver ponto 

6) envergado e com o material de limpeza, levando também consigo sacos prontos para a 

recolha dos resíduos;  

2.  Ao entrar na “área suja”, deve abrir janelas e arejar a área, sempre que possível.  

3. Utilizar a técnica e respeitar a ordem de limpeza enumeradas nos pontos 5.7. e 5.8.. 

4. À medida que se vai limpando, depositar os materiais descartáveis em sacos apropriados 

(de cor diferente dos habituais, ou devidamente identificados), tendo o cuidado de não 

contaminar o exterior do saco.  
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5. Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas comuns deve seguir as seguintes 

indicações 

 

5.10.  PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS  

5.10.1. SUPERFÍCIES E EQUIPAMENTOS QUE DEVEM SER ALVO DE ESPECIAL ATENÇÃO 

• Maçanetas de portas: sempre que possível, as portas das salas de aula e de acesso a 

espaços comuns devem permanecer abertas para evitar o seu manuseamento. Devem ser 

desinfetadas com álcool a 70% ou outro produto compatível, para evitar a corrosão ou 

danificação. 

• Materiais de computadores (teclados, ecrãs e ratos): Devem ser desinfetadas com álcool 

a 70% ou outro produto compatível, para evitar a sua danificação. 

5.10.2. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  

1. Devem ser lavadas, preferencialmente, com produto que contenha na composição 

detergente e desinfetante (2 em 1) porque é de mais fácil e rápida aplicação e desinfeção.  

2. Deve-se utilizar panos diferentes para os lavatórios e as áreas à volta destes e para o 

exterior das sanitas. 

3. A limpeza das casas de banho deve seguir a seguinte sequência:  

 

1
• Lavar primeiro as superfícies com água e detergente

2
• Em seguida, espalhar uniformemente a solução de hipoclorito de sódio nas superfícies

3
• Deixar atuar o desinfetante nas superfícies durante, pelo menos, 10 minutos, sempre que 
possível

4
• Enxaguar as superfícies só com água

5 • Nas superfícies não compatíveis com lixivia, usar álcool 70%

6
• Deixar secar ao ar, sempre que possível
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 De seguida, passar para a limpeza dos sanitários:  

Parte interior da sanita  

 

Parte exterior da sanita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
• Lavar primeiro  os azulejos  com  detergente misto e passar um pano só com água.

2

•Lavar as bancadas e lavatórios, iniciando pelas torneiras e  finalizando com o ralo. 
Passar por água.

3

•Lavar superfícies à volta  do lavatório e equipamentos com detergente misto e 
enxaguando de seguida com um pano.

1
•Descarregar a água e aplicar o produto detergente com base desinfetante.

2
• Deixe atuar durante, pelo menos, 10 minutos e esfregue bem por dentro com o
piaçaba.

3
• Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este também
fique limpo. Lavar e desinfetar o suporte do piaçaba.

4
• Volte a puxar a água.

1

• Com um pano limpo e exclusivo da sanita, lavar a parte externa com o desinfetante 
misto, começando pelo tampo, seguindo-se a parte de cima da sanita e todas as 
partes exteriores. 

2
• Passar o pano só com água

3
•Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo, do secador de mãos e maçanetas 
das portas com alcool a 70%.

4
• Lavar e desinfetar o chão conforme o indicado em 6.6.3.

5 
• Deixar secar ao ar, sempre que possível.
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5.10.3. CHÃO (ÚLTIMO A LIMPAR) 

Deve ser lavado com água e detergente comum, seguido da desinfeção com solução de 

hipoclorito de sódio pronta a usar, ou solução diluída em água fria no momento da utilização, 

conforme já referido. 

5.10.4. REFEITÓRIOS 

I. Respeitar os planos de limpeza de refeitórios existentes, utilizando agentes de limpeza e 

desinfeção aprovados pela legislação em vigor para o setor alimentar.  

II. Panos diferentes de limpeza para: 

o Bancadas e utensílios destas; 

o Mesas; 

o Cadeiras e outro mobiliário; 

o Material específico para o chão. 

III. Desinfetar, pelo menos, duas vezes por dia, e com recurso a detergentes adequados, todas 

as zonas de contato frequente (ex.: zonas de atendimento, balcões, etc.);  

IV.  Higienizar as mesas com produtos recomendados após cada utilização.  

V. Não aplicar desinfetante em spray nas áreas onde há alimentos em confeção ou em 

exposição. 

VI. Os profissionais da área de preparação e confeção dos alimentos devem:  

o Usar sempre máscara, durante as fases de preparação, confeção e distribuição dos 

alimentos;  

o Lavar as mãos com água e sabão imediatamente antes e após a manipulação de 

alimentos crus ou antes e após a utilização da casa de banho;  

o  Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou com solução antisséptica 

de base alcoólica (SABA);  

o  Cumprir a etiqueta respiratória.  

VII. Relativamente ao uso de luvas descartáveis, os profissionais devem saber que:  

a) As luvas não substituem a lavagem das mãos ou a higiene das mãos; 
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b) Se utilizar luvas, deve mudá-las com frequência e efetuar a higienização das mãos antes 

da sua colocação e após a sua remoção;  

c) O mesmo par de luvas pode ser utilizado apenas durante uma tarefa e deve ser 

substituído se danificado ou se o colaborador interromper a tarefa. Se um colaborador 

estiver a executar uma mesma tarefa continuadamente, as luvas devem ser substituídas 

a cada quatro horas ou sempre que necessário;  

d) Os alimentos prontos para comer não devem ser tocados com as próprias mãos e devem 

ser utilizados utensílios adequados, como guardanapos, espátulas, pinças, luvas de uso 

único ou equipamentos de distribuição. 

5.11. SAÍDA DA ÁREA SUJA 

o No final da limpeza, esperar para ter o espaço totalmente arejado e só depois fechar as 

janelas; 

o Limpar os frascos e produtos de limpeza antes de sair;  

o Limpar as luvas e calçado por fora sem os retirar;  

o  Colocar o saco sujo dentro de outro limpo e fechar o saco;  

o Sair da área e fechar a porta, sempre que possível;  

o Terminadas as limpezas, colocar os EPI reutilizáveis, em embalagem própria 

hermeticamente fechada, para os transportar até à zona de desinfeção/lavagem do 

material e os EPI descartáveis nos sacos de resíduos.  

 

5.12. RESÍDUOS 

o Acondicionar num primeiro saco bem fechado, que depois é depositado no 2.ºsaco e 

fechado novamente; 

o Não apertar o saco de resíduos para sair o ar. Encher o saco até 2/3 da capacidade, fechado 

com 2 nós ou com um atilho ou adesivo; 

o Devem ser depositados no contentor coletivo de resíduos indiferenciados (lixo doméstico). 

Estes resíduos não devem, em caso algum, ser colocados no contentor de recolha seletiva, 

nem depositados no ecoponto.  

o Nunca deixar os sacos de resíduos em espaços públicos, ou zonas onde possam ser 

mexidos.  
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6. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS 

DE LIMPEZA 

Os profissionais que são responsáveis pela limpeza e desinfeção das instalações devem utilizar 

equipamento que os proteja, quer dos produtos utilizados, quer de eventual contaminação existente 

na área onde irá operar e, que evite, ainda, que este traga agentes dos contaminadores do exterior 

para a área da desinfeção  

O Equipamentos de proteção individual (EPI) para efetuar limpeza é composto por 

 Bata ou avental impermeável por cima da farda (não usar roupa que traz de casa); 

 Máscara;  

  Protetor ocular;  

 Luvas resistentes aos desinfetantes (de usar e deitar fora);  

 Utilizar uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio só para as limpezas.  

O EPI deve ser colocado antes de se iniciar a limpeza dos espaços, seguindo as instruções do 

anexo II. No final da limpeza o profissional deve retirar o EPI seguindo todos os procedimentos 

descritos no anexo III. 

 

7. LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SUPERFÍCIES DA ÁREA DE ISOLAMENTO 

ONDE ESTEVE UMA PESSOA SUSPEITA OU CONFIRMADA DE COVID-19  

Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas de quarentena ou isolamento, de suspeito ou 

doente confirmado, deve seguir as seguintes indicações: 

o Esperar pelo menos 20 minutos depois de a pessoa doente, ou suspeita de estar doente sair 

da área de isolamento/quarentena e, só depois, iniciar os procedimentos de limpeza em 

segurança;  

o  Preparar a solução de lixívia (hipoclorito de sódio) conforme descrito em 6.1. 

o  Lavar primeiro as superfícies com água e detergente;  

o  Em seguida, espalhar uniformemente a solução de lixívia nas superfícies;  

o  Deixar atuar a lixívia nas superfícies durante pelo menos 10 minutos – ler as instruções do 

fabricante/fornecedor. Esta etapa é fundamental;  
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o De seguida enxaguar as superfícies só com água quente;  

o Deixar secar ao ar.  

 

8. LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SUPERFÍCIES QUE CONTENHAM SANGUE 

OU OUTROS PRODUTOS ORGÂNICOS  

Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas que contenham sangue ou outros produtos 

orgânicos (vómito, urina, fezes), deve seguir as seguintes indicações: 

o Utilizando luvas resistentes, avental impermeável e óculos de proteção, absorver o mais 

possível o derrame com papel absorvente para não espalhar os líquidos;  

o Aplicar de seguida a solução de lixívia na diluição de 1 parte de lixívia em 9 partes iguais de 

água;  

o Deixar atuar durante pelo menos 10 minutos; tapar a zona afetada com toalhetes para que 

as pessoas não pisem e colocar o dispositivo de alerta para zona em limpeza de 

manutenção;  

o Lavar a área suja com água e detergente comum; enxaguar só com água e deixar secar ao 

ar.  

Revisto em 25 de maio de 2020 

A Diretora 
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ANEXO I-MAPA DE REGISTO DA LIMPEZA 
 

BLOCO  
 

 
 

   CASA DE BANHO  
 

 
 

SALA AULA  
 

ZONAS COMUNS  
 

BIBLIOTECA 
 

 
 

SALA DT  SALA PROFESSORES  SECRETARIA  REFEITÓRIO  SALA COVID-19  
 

DATA 
HORA 

LIMPEZA DESINFEÇÃO ASSINATURA OBSERVAÇÕES 
Inicio Fim 
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ANEXO II- SEQUÊNCIA DE COLOCAÇÃO DO EPI 
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ANEXO III- SEQUÊNCIA DE REMOÇÃO DO EPI 
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ANEXO IV- LISTA DE VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 
 

 ANTES DE ENTRAR NA “ÁREA SUJA” SIM NÃO 

1 Coloca o equipamento de proteção individual de acordo com o procedimento   

2 Coloca a bata ou avental impermeável por cima da farda    

3 Máscara 

 

  

4 Protetor ocular 

 

  

5 Luvas resistentes aos desinfetantes (de usar e deitar fora) 

 

  

6 Utiliza uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio só para as limpezas   

7 Verificar os detergentes, desinfetantes e diluições   

8 
Verifica se tem todos materiais de limpeza necessários, incluindo os sacos prontos para a 

recolha dos resíduos. 

  

 LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE ÁREAS DE TRABALHO  

9 Abrir as janelas e arejar a área, sempre que possível.   

10 

Lavar primeiro as superfícies com água e detergente, limpando no sentido de cima para baixo 
e das áreas mais limpas para as mais sujas, das mais afastadas para as mais próximas da porta 
de entrada. 
 

  

11 Em seguida, espalhar uniformemente a solução de hipoclorito de sódio nas superfícies.   

12 
Deixar atuar o desinfetante nas superfícies durante, pelo menos, 10 minutos, sempre que 

possível. 

  

13 Enxaguar as superfícies só com água.   

14 Nas superfícies não compatíveis com lixivia, usar álcool 70%. 

 

  

15 
Limpar e desinfetar com álcool 70% as superfícies de toque frequente, tais como: teclados, 

ratos, apagado, maçanetas. 

  

16 
À medida que vai limpando, depositar os materiais descartáveis em sacos apropriados tendo o 

cuidado de não contaminar o exterior do saco.  

  

17 
Lavar o chão com água e detergente comum, seguido da desinfeção com solução de hipoclorito 

de sódio pronta a usar ou diluída. 

  

18 Deixar secar ao ar, sempre que possível. 

. 

  

19 Registar a data e hora da limpeza.   

 LIMPEZA E DESINFEÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  

20 
Utilizar panos diferentes para os lavatórios e as áreas à volta destes e para o exterior das 

sanitas, utilizando corretamente o código de cores do panos de limpeza. 

  

21 Lavar primeiro os azulejos com detergente misto e passar um pano só com água. 

 

  

22 Lavar as bancadas e lavatórios, iniciando pelas torneiras e finalizando com o ralo. Passar por 

água  

 

  

23 
Lavar superfícies à volta do lavatório e equipamentos com detergente misto e enxaguando de 

seguida com um pano. 

 

  

24 
À medida que vai limpando, depositar os materiais descartáveis em sacos apropriados tendo o 

cuidado de não contaminar o exterior do saco. 

  

 
LIMPEZA DOS SANITÁRIOS  

PARTE INTERIOR   

25 Descarregar a água e aplicar o produto detergente com base desinfetante. 
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26 Deixe atuar durante, pelo menos, 10 minutos e esfregue bem por dentro com o piaçaba.   

27 Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este também fique limpo. 

Lavar e desinfetar o suporte do piaçaba 

 

  

28 Volte a puxar a água   

 LIMPEZA DOS SANITÁRIOS 
SIM NÃO 

PARTE EXTERIOR 

29 
Com um pano limpo e exclusivo da sanita, lavar a parte externa com o desinfetante misto , 

começando pelo tampo, seguindo-se a parte de cima da sanita e todas as partes exteriores.  

 

  

30 Passar o pano só com água.   

31 
Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo, do secador de mãos e maçanetas das portas 

com álcool a 70%. 

 

  

32 
Lavar o chão com água e detergente comum, seguido da desinfeção com solução de 
hipoclorito de sódio pronta a usar ou diluída. 

  

33 Deixar secar ao ar, sempre que possível. 

. 

  

34 Registar a data e hora da limpeza.   

 
REFEITÓRIO  

DURANTE O PERÍODO DA REFEIÇÃO  

35 
Lavar com detergente de base desinfetante (2 em 1) ou álcool a 70% as mesas de refeição e 
cadeiras - entre cada refeição, após a utilização de um utente e antes de outro entrar na área. 
 

  

36 
Desinfetar a superfície da linha de refeição com toalhetes embebidos em álcool a 70% a cada 

20 minutos. 

  

 APÓS O PERÍODO DA REFEIÇÃO  

37 Abrir as janelas e arejar a área, sempre que possível.   

38 
Lavar primeiro as superfícies com água e detergente, limpando no sentido de cima para baixo 
e das áreas mais limpas para as mais sujas, das mais afastadas para as mais próximas da porta 
de entrada. 
 

  

39 Em seguida, espalhar uniformemente a solução de hipoclorito de sódio nas superfícies.   

40 
Deixar atuar o desinfetante nas superfícies durante, pelo menos, 10 minutos, sempre que 

possível. 

  

41 Enxaguar as superfícies só com água.   

42 Nas superfícies não compatíveis com lixivia, usar álcool 70%. 

 

  

43 
Limpar e desinfetar com álcool 70% as superfícies de toque frequente, tais como: teclados, 
ratos, maçanetas. 

  

44 
À medida que vai limpando, depositar os materiais descartáveis em sacos apropriados tendo o 
cuidado de não contaminar o exterior do saco.  

  

45 
Lavar o chão com água e detergente comum, seguido da desinfeção com solução de hipoclorito 
de sódio pronta a usar ou diluída. 

  

46 Deixar secar ao ar, sempre que possível. 

. 

  

47 Registar a data e hora da limpeza.   

 SAÍDA DA ÁREA SUJA   

48 No final da limpeza, esperar para ter o espaço totalmente arejado e só depois fechar as janelas 

 

  

49 Limpar os frascos e produtos de limpeza antes de sair   

50 Limpar as luvas e calçado por fora sem os retirar   

51 Colocar o saco sujo dentro de outro limpo e fechar o saco   

52 Sair da área e fechar a porta, sempre que possível   



Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres 

PLANO DE CONTINGÊNCIA ESLA 47 
 

53 

Terminadas as limpezas, colocar os EPI reutilizáveis, em embalagem própria hermeticamente 
fechada, para os transportar até à zona de desinfeção/lavagem do material e os EPI 
descartáveis nos sacos de resíduos. 

  

 OUTRAS  

54 Cumprir com o plano de frequência de limpeza definida para cada espaço/superfície.   

55 
Reposição de sabonete e/ ou solução desinfetante para as mãos nos dispensadores existentes 
nos vários espaços, sempre que necessário. 
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ANEXO V- FREQUÊNCIA DE LIMPEZA E RESPONÁVEIS 
 

Espaço/ Superfície Frequência da limpeza Responsável 

Instalações sanitárias 
Pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à 

tarde 

Equipa de assistentes 

operacionais ao 

serviço no setor. 

 

Zonas e objetos de uso comum 

corrimãos, maçanetas das 

portas, interruptores, teclados, 

ratos, comando do projetor, 

apagador e demais zonas de 

contacto frequente. 

Pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à 

tarde. 

 

O teclado e rato dos computadores das salas de 

aula, bem como o apagador e comando do 

projetor devem ser desinfetados sempre que 

haja mudança de professor. 

Salas de aula 
no final de cada utilização, sempre que haja 

mudança de turma 

Sala de professores 

Sala de Diretores de Turma 

 

de manhã e à tarde. 

Biblioteca 

 

de manhã e à tarde, com exeção dos seguintes 

equipamentos: 

Os teclados e ratos dos computadores devem 

ser desinfetados com álcool a 70%, logo após a 

utilização. 

Mesas- desinfetadas logo após a utilização de 

um grupo e antes de outro entrar na área. 

Refeitório/ Bufete 

Mesas de refeição e cadeiras - entre cada 

refeição, após a utilização de um utente e antes 

de outro entrar na área. 

Superfície linha de refeição – a cada 20 minutos. 

Restantes áreas- pelo menos, duas vezes por 

dia. 
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ANEXO VI 
 

 

CONTACTOS DOS RESPONSÁVEIS POR ESCOLA 

 

CARGO NOME EMAIL TELEFONE 

DIRETORA Conceição Bernardes diretora@ esla.edu.pt 926275849 

SUBDIRETORA Dalila Afonso subdiretora@ esla.edu.pt 927519075 

ADJUNTA Telma Brás telma.bras@esla.edu.pt 927519080 

Responsável Operativa 
(ESLA) 

Graça Coelho graça.coelho@esla.edu.pt 927519044 

Diretor de Instalações 
Delegado de 
Segurança 

António Machado antonio.machado@esla.edu.pt 963987071 

Responsável Operativa 
(EB23) 

Isolda Costa coordenadora.eb23@esla.edu.pt 934858171 

Responsável Operativa 
(EB1/JI da Abelheira) 

Sónia Alves sonia.alves@esla.edu.pt 919000445 

Responsável Operativa 
(EB1/JI da Fonte 

Santa) 
Aline Rodrigues aline.rodrigues@esla.edu.pt 934694706 

Responsável Operativa 
(EB1 de Quarteira) 

Dina Contreiras dina.contreiras@esla.edu.pt 912206902 

Responsável Operativa 
(Jardim de Infância) 

Dina Contreiras dina.contreiras@esla.edu.pt 912206902 
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