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Introdução 
 

Tendo em conta a conjuntura social e educativa decorrente da pandemia COVID - 19, e 

conforme o disposto nos documentos orientadores emanados pela Direção Geral dos 

Estabelecimentos Escolares (DGEstE) recebidas em 3/7/2020, Direção Geral da Educação 

(DGE) e Direção Geral da Saúde (DGS) articulados com o estabelecido nos documentos 

estruturantes internos da EBSQF, Plano de Contingência, Plano de Higienização e Plano E@D, 

este na sua segunda versão, foi elaborado este documento que integra para o ensino 

presencial e misto, uma sistematização das Normas Internas de utilização obrigatória nas 

atividades escolares a decorrer no ano letivo 2020/2021. 

O seu objetivo é minorar o risco de transmissão do SARS-CoV-2 em ambiente escolar. 

Este documento será dado conhecer a toda a comunidade educativa e publicado na página 

web da escola. 

No caso particular dos alunos estas orientações serão também divulgadas e explicadas na 

primeira aula do ano letivo. 
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A. Medidas gerais 

Planos de Contingência e Higienização 

A escola elaborou um Plano de Contingência tendo em conta a Orientação nº 006/2020 da 

DGS (anexo I). 

Neste plano não se prevê a constituição de equipas de pessoal não docente visto a escola 

não dispor do número necessário de Assistentes Operacionais para o poder fazer. 

Foi também elaborado um Plano de Higienização tendo por referência a Informação da 

DGEstE, com a orientação da DGS e a colaboração das Forças Armadas (anexo II). 

 

Outras medidas: 

1. Agendar com os fornecedores as entregas nos períodos das 07h00 às 08h00 e das 

18h00 às 18h30; 

2. Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos, sempre que 

possível; 

3. Os contactos entre Diretores de Turma e Encarregados de Educação devem ser feitos 

por via digital (email) ou telefónica, respeitando o horário de atendimento do Diretor 

de Turma. Nos casos em que seja necessário reunir presencialmente o Diretor de 

Turma enviará convocatória. 

 

B. Organização escolar 

1. Foram desfasados os horários das turmas; 

2. Foram definidos circuitos de entrada e saída da escola bem como entre a entrada da 

escola e as salas de aula (anexo III); 

3. Foram definidos, para cada bloco, circuitos de acesso às várias salas de aulas (anexo 

IV); 

4. A circulação, especialmente nas escadas e corredores, far-se-á sempre pelo lado 

direito; 
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5. Os alunos são organizados em turmas; 

6. A cada turma será atribuída uma sala de aula, com exceção das disciplinas que exigem 

salas específicas; 

7. Cada aluno ocupará sempre o mesmo lugar; 

8. As aulas devem decorrer, sempre que as condições climatéricas o permitam, com as 

janelas e porta abertas; 

9. As mesas estarão todas dispostas com a mesma orientação (não será permitida a 

organização das mesas em ilha); 

10. Nas salas onde seja possível as mesas devem estar dispostas de modo a garantir um 

distanciamento entre alunos e alunos e professor de 1 metro; 

11. A Biblioteca apenas poderá ser utilizada, em simultâneo, por 19 alunos que apenas 

poderão ocupar as mesas assinaladas para o efeito (anexo V); 

12. Procedimentos para os laboratórios de eletrotecnia e eletrónica e salas de informática: 

12.1. Cada aluno deverá ocupar um lugar fixo, dispondo-se, quando possível, um aluno 

por bancada/mesa; 

12.2. Não é permitida a partilha de material ou equipamento; 

12.3. O professor adotará as estratégias que considerar adequadas no caso de não 

haver material ou equipamento para todos os alunos; 

12.4. Ao finalizar a aula cada aluno deixará o material e o equipamento que utilizou 

devidamente arrumados na sua bancada de trabalho, de acordo com as instruções 

do professor; 

12.5. O professor é responsável pela desinfeção do material e equipamento utilizados e 

sua arrumação no gabinete contíguo à sala de aula; 

12.6. Nos intervalos entre turmas deverão ser higienizados os computadores e 

respetivos periféricos, as bancadas e os assentos. 

13. Procedimentos para os laboratórios de Física, Química e Biologia: 

13.1. Privilegiar as aulas de demonstração pelo professor – sempre que possível – ou 

através de vídeos; 

13.2. Reorganizando a disposição das mesas, de forma a cumprir as normas de 

segurança; 

13.3. Manter as aulas por turnos; 
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13.4. No final de cada turno, será o professor a trocar de laboratório e cada grupo da 

turma manter-se-á no mesmo espaço; 

14. Procedimentos para as aulas de Educação Física: 

14.1. Semanalmente metade das turmas terão aulas práticas e a outra metade ficará na 

sala de aula ou em atividades cívicas, didáticas ou desportivas sem necessidade de 

utilização dos balneários revertendo-se o processo semanalmente; 

14.2. Os balneários apenas poderão ser utilizados para equipar/desequipar; 

14.3. Não será permitida a utilização de colchões. 

15. A entrada no bufete far-se-á pela porta do átrio e a saída pela porta do lado nascente 

do refeitório; 

16. É obrigatória a higienização das mãos à entrada do bufete; 

17. Apenas será permitida a entrada no bufete a alunos com senha previamente adquirida 

e no máximo poderão estar ao balcão 4 alunos de cada vez; 

18. Só é permitida a permanência no bufete no intervalo de tempo necessário para ser 

servido; 

19. A entrada na sala de professores far-se-á pela porta ao fundo da sala e a saída pela 

porta do início da sala; 

20. A sala de pessoal não docente tem uma lotação máxima de 8 pessoas e apenas 

poderão ser ocupados os lugares assinalados. Após cada utilização a mesa e cadeira 

terão que ser higienizadas e desinfetadas. 

21. No Refeitório apenas é permitida a utilização das cadeiras assinaladas; 

22. Os horários das turmas deverão contemplar a distribuição equilibrada pelos vários 

turnos da hora de almoço; 

23. O horário de entrada no Refeitório foi planificado, em acordo com a Câmara Municipal 

de Coimbra e a empresa concessionária da alimentação, para 8 períodos, desde as 

11H40 até às 14H00; 

24. Para facilitar a identificação dos contactos próximos em caso de suspeição de infeção 

por COVID, em cada mesa existirá um documento de registo para que cada utente 

inscreva o seu nome, turma e hora a que almoçou.  
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C. Código de conduta 

1. Garantir o cumprimento da obrigatoriedade de utilização de máscaras para acesso e 

permanência na escola, pelo pessoal docente e não docente, pelos alunos, 

encarregados de educação, fornecedores e qualquer elemento externos à escola; 

2. Garantir a higienização das mãos à entrada e à saída, com solução antisséptica de base 

alcoólica; 

3. Incentivar a lavagem frequente das mãos nomeadamente antes e após as refeições, 

antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho; 

4. Afixar cartazes explicativos da forma como lavar as mãos, como utilizar a máscara e 

etiqueta respiratória; 

5. Garantir a utilização de lenços de papel (utilização única); 

6. Evitar tocar em superfícies comuns; 

7. Não é permitida a partilha de materiais escolares; 

8. Procedimentos para utilização do refeitório: 

8.1. Haverá três turnos de almoço com início respetivamente às 11.45h, 12.45h e 

13.30h; 

8.2. A entrada no refeitório far-se-á pela porta do lado poente e a saída pela do lado 

nascente; 

8.3. A lotação do refeitório será harmonizada, em reunião, com a Câmara Municipal de 

Coimbra e a empresa concessionária; 

8.4. É obrigatório o uso da máscara exceto no período da refeição. 

D. Procedimento perante um caso suspeito 

1. Perante a identificação de um caso suspeito (se detetado no estabelecimento de 

ensino), este deve encaminhar-se ou ser encaminhado para a área de isolamento, 

pelos circuitos definidos no Plano de Contingência. Sempre que se trate de uma 

criança, a pessoa responsável deve permanecer com a criança na sala de isolamento, 

cumprindo com as precauções básicas de controlo de infeção, nomeadamente quanto 

à higienização das mãos e utilização de máscara.  

2. Seguir os procedimentos definidos no Plano de Contingência 



                                                                                   
__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Orientações excecionais de organização e funcionamento (versão 2 – 9 outubro)                                          6 

 

3. Tratando-se de um aluno contactar o encarregado de educação; 

4. Informar as Autoridades de Saúde Locais e fornecer os dados (nome, data de 

nascimento, contato telefónico) das pessoas que integram os respetivos grupos 

(alunos, pessoal docente e não docente) do caso suspeito; 

5. Limpar e desinfetar as zonas/superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito, bem 

como da área de isolamento, nos termos da Orientação nº 14/2020 da DGS; 

6. Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em dois sacos 

de plástico, resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um 

adesivo/atilho e devem ser colocados em contentores de resíduos coletivos após 24 

horas da sua produção (nunca em ecopontos).  
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ANEXO I - PLANO DE CONTINGÊNCIA SARS-CoV-2 

 

O novo coronavírus, intitulado SARS-CoV-2, foi identificado pela primeira vez em dezembro 

de 2019, na China, na Cidade de Wuhan, provocando a pandemia COVID-19. 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. 

Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser  humano. A 

doença manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, 

febre, tosse e dificuldade respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os 

quais, odinofagia (dor de garganta) e dores musculares generalizadas. 

Em casos mais graves pode levar a pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, 

falência renal e de outros órgãos e eventual morte. 

Este vírus transmite-se principalmente através de:  

 Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma 

pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, 

nariz ou olhos de pessoas que estão próximas (< 2 metros).  

 Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado 

com SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos. 

As gotículas podem depositar-se nos objetos ou superfícies que rodeiam a pessoa infetada. 

Por sua vez, outras pessoas podem infetar-se ao tocar nestes objetos ou superfícies e depois 

tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos. 

O período de incubação do vírus situa-se entre os 2 e 14 dias. 

1. Coordenador e equipa operativa 

Diretor;   

Subdiretora e Adjuntos do Diretor; 

SASE; 

Encarregada do Pessoal Assistente Operacional; 

Assistentes Operacionais de serviço nos blocos e ginásio; 

Todos os profissionais da Escola. 
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2. Cadeia de comando e controlo 

2.1. Diretor – Supervisão geral – Responsável pelo contacto com o Delegado Regional de 

Saúde, caso seja necessário. Na sua ausência este papel é assumido por qualquer 

outro elemento da Direção da Escola;   

2.2. Subdiretora – Responsável existência de uma base de dados de contactos atualizada 

dos alunos/docentes/não docentes e pela contabilização e identificação dos casos 

existentes na Escola. Na ausência da Subdiretora, um dos Adjuntos do Diretor 

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

será o Diretor a assumir estas funções; 

2.3. SASE – Responsável pela comunicação com Encarregados de Educação/familiares. 

Verificação do encaminhamento do aluno/docente/não docente para a sala de 

isolamento. Manter a Direção da Escola atualizada sobre o número de casos 

verificados e respetiva identificação. Verificar se as medidas de prevenção 

estipuladas estão a ser cumpridas, implementando formas/ações de 

sensibilização/de boa utilização dos materiais, caso seja necessário.  

2.4. Encarregada do Pessoal Assistente Operacional – Controlo do material necessário 

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

stocks. 

2.5. Assistentes Operacionais de serviço nos blocos e ginásio – Encaminhamento dos 

alunos/docentes/não docentes sinalizados até à sala de isolamento. Verificação da 

colocação da máscara por parte do aluno/docente/não docente quando chegar à 

sala. Comunicação (por telefone) da ocorrência ao SASE. 

2.6. Todos os profissionais da Escola – Encaminhamento do aluno/docente/não docente 

junto de uma das Assistentes Operacionais acima designadas, que atuará de acordo 

com o mencionado na alínea anterior. 

3. Recinto escolar 

3.1. Para aceder ao recinto escolar é obrigatória a utilização máscara e a higienização das 

mãos à entrada e à saída, com solução antisséptica de base alcoólica (SABA); 

3.2. As entradas e a saídas na escola far-se-ão de acordo com os circuitos definidos no 

Anexo III; 

3.3. Dentro do recinto escolar devem ser respeitadas as regras de distanciamento físico e 

etiqueta respiratória. 

 

4. Identificação das atividades essenciais e áreas prioritárias 

As atividades principais são as atividades letivas. As áreas consideradas prioritárias são a 

atividade letiva e o serviço prestado pelos assistentes operacionais. 

5. Previsão do impacto que os diferentes níveis de absentismo terão nas atividades 

escolares e recursos humanos mínimos 

5.1. Atividade Letiva 

5.1.1.  Em caso de ausência de um docente a sua substituição será assegurada por 

um docente previamente designado para o efeito, sempre que possível; 
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5.1.2. Este docente assegurará que os alunos efetuem trabalhos que possam ser 

desenvolvidos autonomamente. 

5.2. Serviço prestado pelos assistentes operacionais 

5.2.1. Serão substituídos por colegas que executam funções idênticas; 

5.2.2. Serão substituídos por colegas com outras funções; 

5.2.3. Em caso de elevado absentismo, são prioritários os serviços de PBX, portaria e 

blocos. Os colegas que estejam em funções nos serviços considerados não 

prioritários serão destacados para os serviços prioritários. A distribuição será 

da responsabilidade da Encarregada dos Assistentes Operacionais, com 

comunicação ao Diretor. 

5.3. Serviço de refeições 

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

responsabilidade da empresa. A funcionária responsável pela empresa deverá 

comunicar as ausências à empresa e, a título informativo, ao Diretor. 

5.4. Serviços Administrativos 

5.4.1. Os serviços Administrativos estarão em funcionamento permanente desde 

que haja, pelo menos, dois Assistentes Técnicos ao serviço, podendo haver 

algum condicionamento; 

5.4.2. Se estiver apenas um elemento ao serviço, o horário de funcionamento será 

adaptado. 

5.5. Alunos 

5.5.1. Para os alunos as atividades letivas decorrerão independentemente do 

número de alunos presentes; 

5.5.2. A Escola só poderá ser encerrada pelas Autoridades de Saúde Regional e 

Nacional. 

6.  Estabelecer um plano de acompanhamento dos profissionais, incluindo atualização de 

todos os contactos telefónicos 

6.1. Será atualizado o ficheiro com o contacto de todos os profissionais da Escola; 

6.2. Cada profissional, caso adoeça ou apresente sintomas fora da escola, deve contactar 

a Direção através do contacto oficial da Escola.  

6.3. Posteriormente, todos os profissionais deverão contactar a Direção comunicando-

lhe o tempo previsto de ausência. 

7. Divulgação de locais para obtenção de informação adicional e divulgação do Plano de 

Contingência 

7.1. Para além da informação contida neste plano de contingência e das reuniões 

agendadas com os profissionais da Escola, poderão consultar informação adicional 

no portal da Direcção-Geral de Saúde (www.dgs.pt). Os alunos serão informados, 

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

de Turma; 

http://www.dgs.pt/
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7.2. Nos diversos espaços da Escola será colocada informação sobre os cuidados gerais a 

ter.   

8. Plano de higiene da instituição escolar, de forma a tornar exequíveis as medidas 

aconselhadas 

8.1. Sanitários 

8.1.1. Informação de como lavar as mãos; 

8.1.2. Dispositivos de sabonete líquido; 

8.1.3. Toalhetes de secagem de mãos em papel; 

8.1.4. Recipientes para colocar os toalhetes utilizados, revestido com um saco de 

plástico. 

8.2. Sala de aula 

8.2.1. As portas das salas de aula devem ficar abertas para maior circulação de ar e 

evitar o mais possível a necessidade de colocar as mãos nas maçanetas; 

8.2.2. Informação sobre gestos de proteção; 

8.2.3. No final de cada dia, as assistentes operacionais procederão à limpeza e 

higienização do recinto escolar de acordo com as orientações da Direção-

Geral de Saúde.  

8.3. Lavagem de mãos 

8.3.1.  A lavagem de mãos é obrigatória, para os alunos, antes e depois do almoço; 

8.3.2. A lavagem de mãos, após o almoço, poderá ser realizada nos lavatórios em 

existentes no refeitório. 

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

8.4.1. Estes espaços estão equipados com um recipiente de recolha de lenços de 

papel/toalhetes; 

8.4.2. Nestes locais haverá dispensadores de solução de limpeza de mãos de 

secagem rápida.  

8.5. Sala de isolamento 

8.5.1. As salas de isolamento situam-se no topo nascente do corredor principal, do 

lado do auditório, nos Camarins; 

8.5.2. O circuito para a sala de isolamento é feito pelo pátio exterior e a entrada 

para a sala de isolamento é feita pela porta existente entre o Auditório e o 

bloco das Direções; 

8.5.3. A sala de isolamento está equipada com um recipiente para colocação dos 

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

embalagens de máscaras e luvas e detergentes desinfetantes para uso pessoal 

e limpeza do espaço e mantimentos não perecíveis; 

8.5.4. O espaço deverá ser ventilado frequentemente durante o dia e sempre após a 

saída do aluno/docente/não docente que nela tenha aguardado; 

8.5.5.  A sala deverá ser devidamente limpa, bem como o mobiliário nela existente, 

sempre que o aluno/docente/não docente abandone o local. 
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9. Procedimentos perante um caso suspeito na escola 

 

I. É ativado o Plano de Contingência; 

II. Quando se trate de um menor, é acompanhado por um adulto, para a área de 

isolamento; 

III. Quando menor é contactado de imediato o encarregado de educação, de modo a 

informá-lo sobre o estado de saúde do educando. O encarregado de educação 

deve dirigir-se à escola, preferencialmente em veículo próprio; 

IV. O encarregado de educação contacta o SNS 24 e segue as indicações que lhe 

forem fornecidas. Se maior de 18 anos o contacto é feito pelo próprio; 

V. Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24 a Autoridade de Saúde 

Local deve ser informada da situação pelo Diretor; 

VI. O caso suspeito deverá permanecer na área de isolamento (com máscara 

cirúrgica) enquanto aguarda as indicações das autoridades de saúde; 

VII. O acesso às áreas de acolhimento ou isolamento fica imediatamente interditado, 

(exceto as pessoas devidamente autorizadas); 

VIII. Após avaliação o SNS informa: 

a. Caso considerado não suspeito para COVID19  

i. Segue-se o procedimento normal da escola, de acordo com o 

quadro clínico apresentado; 

ii. Terminam os procedimentos constantes no Plano de Contingência 

para COVID-19; 

iii. São aplicados os procedimentos habituais incluindo limpeza e 

desinfeção da área de isolamento; 

b. No caso em que seja considerado suspeito, poderá ser encaminhado para 

uma das seguintes situações: 

i. Autocuidado: isolamento em casa; 

ii. Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19; 

iii. Avaliação Clínica em Serviço de Urgência; 

IX. Nesta situação é contactada de imediato a Autoridade de Saúde Local que: 

a. prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização; 

b. esclarece o caso suspeito sobre os cuidados a adotar enquanto aguarda 

confirmação laboratorial e sobre os procedimentos seguintes; 

c. a deslocação para casa  ou para os serviços de saúde  deve ser feita em 

viatura própria não podendo recorrer-se aos transportes públicos 

coletivos; 

d. e informa a escola sobre os contactos de alto e baixo risco e as medidas 

individuais e coletivas a implementar pelo estabelecimento de ensino, de 

acordo com a avaliação da situação/risco efetuada, nomeadamente: 
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isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no 

limite, de todo o estabelecimento de ensino 

X. A área de isolamento deve ficar interditada até à validação da descontaminação 

(limpeza e desinfeção) pela Autoridade de Saúde Local, única entidade que poder 

levantar a sua interdição;  

XI. Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em dois 

sacos de plástico, resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com 

um adesivo/atilho e devem ser colocados em contentores de resíduos coletivos 

após 24 horas da sua produção (nunca em ecopontos). 

 

 
 

 



                                                                                   
__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Orientações excecionais de organização e funcionamento (versão 2 – 9 outubro)                                          13 

 

10. Procedimentos perante um caso confirmado fora da escola 
 
 

I. É ativado o Plano de Contingência; 

II. É contactada a Autoridade de Saúde Local informando da situação; 

III.  A Autoridade de Saúde Local assegura a investigação epidemiológica; 

IV. A Autoridade de Saúde Local informa os contactos de alto e de baixo risco sobre 

quais as medidas individuais e coletivas a implementar; 

V. A Autoridade de Saúde Local informa também a escola sobre as mesmas medidas 

individuais e coletivas a implementar: 

a. Isolamento dos contactos; 

b. Encerramento da turma; 

c. Encerramento da escola; 

d. Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços utilizados 

pelo caso suspeito; 

e. Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito. 

 

11. Procedimentos perante um caso confirmado 

 

I. Deve permanecer em isolamento até cumprir os critérios de cura documentada; 

II. Regressar à escola apenas com indicação da Autoridade de Saúde; 

III. Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços utilizados pelo 
caso suspeito; 

IV. Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito; 
 

12. Procedimento de vigilância de contactos próximos  

 

Considera-se “contacto próximo” um elemento da comunidade educativa que não 
apresenta sintomas no momento, mas que teve ou pode ter tido contacto com um caso 
confirmado de COVID-19. O tipo de exposição do contacto próximo, determinará o tipo 
de vigilância.  
Perante um caso confirmado por COVID-19, além do referido anteriormente, deverão ser 
ativados os procedimentos de vigilância ativa dos contactos próximos, relativamente ao 
início de sintomatologia:  
− Identificar, listar e classificar os contactos próximos (incluindo os casuais);  
− Proceder ao necessário acompanhamento dos contactos; 
- Regressar à escola apenas com indicação da Autoridade de Saúde; 
 
I. Contactos de baixo risco 

a. Vigilância passiva com monitorização da sintomatologia durante 14 dias; 
b. Acompanhamento pelo médico. 
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II. Contactos de alto risco 

a. Isolamento profilático; 
b. Teste laboratorial; 
c. Vigilância ativa durante 14 dias. 

 
 

13. Outros Procedimentos de Deteção e Prevenção 

13.1. Cada docente é responsável por averiguar, no primeiro tempo da manhã, se os 

alunos se encontram bem; 

13.2. Caso sejam detetados alguns sinais o aluno deve ser conduzido para a sala de 

isolamento; 

13.3. Os profissionais da Escola e os alunos não deverão deslocar-se para a Escola caso 

tenham sintomas de gripe ou sinais de febre ou caso tenham contactado com uma 

pessoa vinda de um local de risco. 

14. Identificação dos parceiros com quem deve ser estabelecida uma adequada articulação 

e manter uma listagem de contactos atualizada 

14.1. Unidade de Saúde: Centro de Saúde Norton de Matos; 

14.2. Câmara Municipal de Coimbra/Empresa de Fornecimento de Refeições; 

14.3. Empresa de Fornecimento do Material de Higiene e Limpeza; 

14.4. DGEstE. 

 

Este Plano é suscetível de atualizações e adaptações para melhor responder às situações que se 

venham a colocar 
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ANEXO II – PLANO DE HIGIENIZAÇÃO 

1. Colocar os equipamentos de proteção individual (EPI) para efetuar limpeza: 
 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. 

 

2. Entrar na área a limpar com o material de limpeza e sacos prontos para a recolha dos 

resíduos. 

3. Abrir janelas e arejar a área; 
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4. Começar a limpar de alto para baixo e das zonas mais distantes da porta de entrada para 

a porta de entrada/saída;  
 

 Limpar com especial cuidado: 

o interruptores;  

o maçanetas das portas;  

o mesas;  

o cadeiras;  

o bancadas; 

o teclados e ratos de computadores; 

o torneiras;  

o corrimãos 

o telefones. 

O chão (último a limpar): deve ser lavado com água e detergente comum, seguido de 

desinfeção. 

5. 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. 

 

6. No final da limpeza: 

 Esperar para ter o espaço totalmente arejado e só depois fechar as janelas; 

 Limpar os frascos e produtos de limpeza antes de sair;  

 Limpar as luvas e calçado por fora sem os retirar;  

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

 Sair da área e fechar a porta;  

 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. 
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Os sacos de resíduos devem ser colocados no contentor (“caixote do lixo”) dos resíduos 

indiferenciados. Estes resíduos não devem, em caso algum, ser colocados no contentor de 

recolha seletiva, nem depositados no ecoponto. Nunca deixar os sacos de resíduos em 

espaços públicos, 
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FREQUÊNCIA DE LIMPEZA 

 Casas de banho – pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde; 

  Zonas e objetos de uso comum – corrimãos, maçanetas das portas, interruptores, 

zonas de contacto frequente – pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à 

tarde; 

  Salas de aula – no final de cada utilização, sempre que haja mudança de turma; 

 Bufete – no final de cada intervalo; 

  Salas de professores – de manhã e à tarde. 

PRODUTOS E TÉCNICAS DE DESINFEÇÃO DE ESPAÇOS ESCOLARES  

A limpeza e desinfeção de espaços escolares interiores utilizam os seguintes produtos e 

técnicas:  

a) Agentes de desinfeção: solução de hipoclorito de sódio. 

b) Método de aplicação: A limpeza deve ser húmida com:  

 Balde e esfregona para o chão;  

 Panos de limpeza descartáveis ou panos reutilizáveis (laváveis) de microfibras; 

 Pulverizador manual. 
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ANEXO III – ENTRADA/SAÍDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloco D 

Gimnodesportivo 

Unidade 9 

Bloco C 

Bloco A 

Circuito para o 2º 

ciclo e o curso 

profissional 

Circuito para o 

3º ciclo e 

secundário 

Bloco B 
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ANEXO IV – ACESSOS ÀS SALAS DOS BLOCOS 
 

ACESSOS ÀS SALAS DO BLOCO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acesso para as salas 

B4, B5, B11, B12, 
B13 

 

Acesso para as salas 

B1, B2, B6, B8 

Escadas de acesso às 

salas B6, B8 

Escadas de acesso 

às salas B10, B11, 

B12, B13 
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ACESSOS ÀS SALAS DO BLOCO C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acesso 
para as 
salas  
C4, C7, C8, 

C9 

Acesso 
para as 
salas C10, 
C11, C12, 
C13 

Acesso 
para  
as salas 
C2, C3, C5, 

C6 

Escadas de 
acesso às 
salas C7, 
C8, C9 
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ACESSOS ÀS SALAS DO BLOCO D – PISO 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acesso para 
as salas 
D1, D2, D11, 
D12, D13, 
D20, D21, 
D22, D23 

Acesso para 
as salas 
D4, D7, D8, 
D9, D10, 
D16, D17, 
D18, D25, 
D26, D27 

Escadas de 
acesso às 
salas D11, 
D12, D13, 
D20, D21, 
D22, D23 
 

Escadas de 
acesso às 
salas D10, 
D16, D17, 
D18, D25, 
D26, D27 
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ACESSOS ÀS SALAS DO BLOCO D – PISO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Escadas de 
acesso às salas 
D20, D21, D22, 
D23 

Escadas de 
acesso às salas 
D25, D26, D27 
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ANEXO V – BE - INFOGRÁFICO 

 


