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1. ENQUADRAMENTO 

 

Na atual situação relacionada com a pandemia da COVID-19, as Autoridades de Saúde Nacionais 

determinam, a todos os serviços ou estabelecimentos, a elaboração de planos de contingência que minimizem 

o risco de contágio e permitam o bom funcionamento das atividades essenciais. 

O Governo, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril, aprovou uma 

estratégia gradual de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da 

doença COVID-19, nos termos da qual definiu como primeiro passo no desconfinamento do sistema educativo, 

o regresso dos alunos dos 11.º e 12.º anos e dos 2.º e 3.º anos dos cursos de dupla certificação do ensino 

secundário às atividades letivas presenciais, a partir de 18 de maio de 2020. Foi definido que todas as medidas 

são acompanhadas de condições específicas de funcionamento, incluindo regras de lotação, utilização de 

equipamentos de proteção individual, agendamento e distanciamento físico que acrescem às condições gerais 

para o levantar de medidas de confinamento. 

Assim, impõe-se que sejam assegurados procedimentos, através da implementação, em cada unidade 

orgânica, de um plano de medidas que mitigue a possibilidade de contágio, garantindo a segurança da 

comunidade educativa. 

Em cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde, e tendo presente o Plano de Contingência 

já implementado pela direção da escola, procedeu-se à sua atualização e ajustamento face à evolução da 

situação, estabelecendo-se as seguintes orientações para a reorganização do funcionamento da escola: 

Este documento foi elaborado, em cumprimento do disposto no Despacho n.o 2836-A/2020, de 

02/03/2020, designado por Plano de Contingência para a COVID-19 da Escola Secundária da Ramada, 

centrando-se nas questões operacionais a acautelar, de forma a proteger a saúde dos alunos, docentes, 

trabalhadores não docentes e visitantes, assegurando a continuidade da atividade. 

A aplicação das medidas previstas no plano de contingência não prejudica a aplicação das 

recomendações e informações emitidas e a emitir pela DGS. 

 

 

1.1. CORONAVÍRUS: COVID-19 

 

• Os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções, do qual faz parte o COVID-19. 

• 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 o 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 foi confirmada e julga-se que esta 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 (< 2 metros) 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). 
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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. 

As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de transmissão direta (via aérea e por 

contacto) e as vias de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados).  

 

 

1.4. PRINCIPAIS SINTOMAS 

 

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. 

 

 

2. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

A Orientação “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)” emanada pela DGEstE refere que: 

• as direções dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas devem atualizar e ajustar o Plano 

de Contingência face à evolução da situação 

• o Plano de Contingência implementado em cada agrupamento de escolas ou escolas não agrupadas 

deve salvaguardar as boas práticas de higienização das mãos e etiqueta respiratória e promover, 

ainda, o distanciamento físico. 

A Orientação 024/2020 de 08/05/2020 “COVID-19 Regresso ao Regime Presencial dos 11.º e 12.º Anos 

de Escolaridade e dos 2.º e 3.º Anos dos Cursos de Dupla Certificação do Ensino Secundário”, a qual menciona 

que a direção da escola é responsável por elaborar e/ou atualizar o Plano de Contingência para a COVID-19, 

de acordo com a Orientação 006/2020 da DGS, antes do início das atividades letivas em regime presencial, 

nomeadamente deve prever, entre outros: 

• os procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19 no estabelecimento de ensino; 

• a existência de uma área de isolamento equipada com telefone, cadeira, água e alguns alimentos 

não perecíveis, e acesso a instalação sanitária; 

• os trajetos possíveis para o caso suspeito ser levado até à área de isolamento; 

• a atualização dos contactos de emergência dos estudantes e do fluxo de informação aos 

encarregados de educação; 

• a constituição de diferentes equipas de pessoal não docente, de modo a garantir a sua substituição 

na eventualidade de absentismo por doença ou necessidade de isolamento; 

• a divulgação do Plano por todos os profissionais (pessoal docente e não docente) do agrupamento 

de escolas ou escola não agrupada; 

• a constante atualização da informação sobre a situação epidemiológica local relativa à COVID-19. 

 

 

2.1. MEDIDAS GERAIS 

 

A direção da escola é responsável pela implementação das seguintes medidas: 
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•   manter um elo de ligação local com as Entidades da Saúde (Saúde Escolar e Unidades de Saúde 

Pública), as Autarquias, a Segurança Social e a Proteção Civil, salvaguardando a necessidade de 

apoios ou recursos que estas Entidades possam disponibilizar; 

•  confirmar que a escola apresenta as condições sanitárias necessárias para a promoção das boas 

práticas de higiene, nomeadamente a higienização das mãos com água e sabão, e secagem com 

toalhetes de papel. Não devem ser utilizados secadores por jatos de ar; 

•  procurar garantir as condições necessárias para se manter o distanciamento físico, dentro e fora 

do edifício escolar;  

•  confirmar que a gestão de resíduos é mantida, diariamente, sem necessidade de proceder a 

tratamento especial; 

•  garantir a existência de material e produtos de limpeza para os procedimentos adequados de 

desinfeção e limpeza dos edifícios escolares; 

•  garantir o cumprimento da obrigatoriedade de utilização de máscaras para acesso e permanência 

nos estabelecimentos de ensino, pelos funcionários docentes e não docentes e pelos alunos, de 

acordo com a legislação vigente;  

•  disponibilizar informação facilmente acessível a toda a comunidade escolar, nomeadamente 

através da afixação de cartazes sobre a correta higienização das mãos, etiqueta respiratória e 

colocação da máscara; 

•  os alunos, bem como o pessoal docente e não docente com sinais ou sintomas sugestivos de 

COVID-19 não devem apresentar-se na escola. Devem contactar a Linha SNS24 (808 242424) ou 

outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as 

indicações fornecidas, pelos profissionais de saúde. 

 

 

2.2. ORGANIZAÇÃO GERAL 

 

• Tendo em conta a situação epidemiológica atual, algumas medidas específicas devem ser adotadas 

por toda a comunidade escolar: 

• os alunos devem ser organizados em grupos e manter esta organização ao longo de todo período 

que permanecem na escola. Este grupo deve ter, na medida do possível, horários de aulas, 

intervalos e refeições organizados de forma a evitar o contacto com outros grupos;  

• o pessoal docente e não docente e os alunos devem respeitar as regras de segurança e de 

distanciamento físico de 2 metros; 

• a gestão do pessoal não docente deve garantir o funcionamento das escolas, na eventualidade de 

absentismo por doença ou necessidade de isolamento de alguns dos seus elementos. 

 

 

2.2.1. ORGANIZAÇÃO GERAL: SECCIONAMENTO DO ESPAÇO ESCOLAR 

 

• A cada grupo deve ser atribuído, na medida do possível, uma zona da escola. 

• Devem ser definidos circuitos de entrada e saída da sala de aula para cada grupo, de forma a 

impedir um maior cruzamento de pessoas. 

• Cada sala de aula deve ser, sempre que possível, utilizada pelo mesmo grupo de alunos, de acordo 

com a dimensão e características da escola. 

• O distanciamento físico deve ser mantido durante os intervalos.  
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 Figura 1 - Planta da escola com circuitos dos alunos  

A – Pavilhão A; B – Pavilhão B; C – Pavilhão C; D – Pavilhão D; TO – Pavilhão  TO 

 

2.2.2. ACESSO AO RECINTO ESCOLAR 

• Estabelecer horários desfasados entre turmas, sempre que possível, de forma a evitar aglomeração 

de pessoas à entrada e à saída do recinto escolar. 

• Espaços não necessários à atividade letiva, como os bufetes/bares, as salas de apoio, as salas de 

convívio de alunos e outros, devem ser encerrados. 

• Se, por motivos de garantia de equidade, for necessário disponibilizar o acesso à biblioteca ou à 

sala de informática, estas devem reduzir a lotação máxima, e dispor de uma sinalética que indique 

os lugares que podem ser ocupados de forma a garantir as regras de distanciamento físico. Devem 

também ser higienizadas e desinfetadas após cada utilização. 

• No acesso ao recinto escolar deve-se garantir que todos estão a utilizar máscara. Deve ainda ser 

acautelada a higienização das mãos à entrada e à saída, com solução antisséptica de base alcoólica 

(SABA). 

• Manter portões e portas abertas de forma a evitar o toque frequente em superfícies.  
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2.2.3. ORGANIZAÇÃO GERAL: DISPOSIÇÃO DA SALA DE AULA  

 

• A sala de aula deve garantir uma maximização do espaço entre alunos e alunos/docentes, por forma 

a garantir o distanciamento físico de 1,5-2 metros. 

• Para tal, as mesas devem ser dispostas o mais possível junto das paredes e janelas, de acordo com 

a estrutura física das salas de aula. 

• As mesas devem estar dispostas com a mesma orientação, evitando uma disposição que implique 

alunos virados de frente uns para os outros. 

• Deve-se privilegiar uma renovação frequente do ar, preferencialmente, com as janelas e portas 

abertas. 

   

 

 

2.3. PREPARAÇÃO PARA FAZER FACE A UM POSSÍVEL CASO DE INFEÇÃO POR COVID-19 

 

É importante que a escola desenvolva mecanismos para a possibilidade de caso de infeção por COVID-

19. 

 

 

2.3.1. MEDIDAS DE ISOLAMENTO 

 

• A colocação de uma pessoa numa área de “isolamento” visa impedir que outros possam ser 

expostos e infetados, logo, tem como principal objetivo evitar a propagação da doença 

transmissível no serviço e na comunidade. 

• A área de isolamento definida na Escola Secundária da Ramada corresponde à sala 1.1. do Pavilhão 

E.  

 

 

2.3.2. CASO SUSPEITO 

 

As pessoas que desenvolvam quadro respiratório agudo com tosse (de novo ou agravamento da tosse 

habitual), ou febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / dificuldade respiratória, são consideradas suspeitas 

de COVID-19. 

 

 

 

3. PROCEDIMENTOS PERANTE A IDENTIFICAÇÃO DE UM CASO SUSPEITO 

 

• O pessoal docente e não docente deve estar informado sobre o Plano de Contingência interno e os 

procedimentos perante a identificação de um caso suspeito de COVID-19.  

• 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 definida e pelos trajetos definidos, 

evitando os locais de maior aglomeração de elementos da comunidade escolar.  

• Deve ser contactada a Linha SNS 24 (808 24 24 24) e proceder de acordo com as indicações 

fornecidas. 
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• A Autoridade de Saúde local (Unidade de Saúde Pública Loures/Odivelas - USP 219897825) deve ser 

imediatamente informada do caso suspeito, e devem ser fornecidos os dados (nome, data de 

nascimento, contato telefónico) das pessoas que integram o(s) respetivo(s) grupo(s) (alunos, 

pessoal docente e não docente) do caso suspeito, de forma a facilitar a aplicação de medidas de 

saúde pública aos contactos de alto risco.  

• Reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito e da área de 

isolamento.  

• Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em duplo saco, de plástico e 

resistente. 

 

4. ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 

Com a evolução epidemiológica e a necessidade de assegurar a continuidade do ano letivo de 2019/2020 

foi aprovado um conjunto de medidas que prevê a minimização da interrupção do ensino e que, ao mesmo 

tempo, que reforça a prevenção da COVID-19 em ambiente escolar, para os 11.º e 12.º anos de escolaridade 

e para os 2.º e 3.º anos dos cursos de dupla certificação do ensino secundário, nas disciplinas que têm oferta 

de exame final nacional. Assim, descreve-se seguidamente as adaptações efetuadas no âmbito da organização 

escolar. 

 

 

4.1. ALUNOS 

 

• O funcionamento das atividades letivas ocorrerá, entre as 10h e as 17h, tendo-se criado horários 

desfasados entre as turmas, evitando-se, o mais possível, a concentração dos alunos, dos 

professores e do pessoal não docente no recinto escolar, bem como no período mais frequente das 

deslocações escola-casa-escola; 

• As aulas das diferentes disciplinas de cada turma serão concentradas no período da manhã ou da 

tarde de modo a evitar períodos livres entre aulas; 

• As salas de aula utilizadas no turno da manhã não serão as mesmas do turno da tarde; 

• As salas que irão ser utilizadas no turno seguinte deverão estar abertas; 

• Em cada pavilhão estarão instaladas, em simultâneo, no máximo duas turmas em pisos diferentes; 

• Cada turma assistirá em cada dia a aulas de duas disciplinas para minimizar o número de vezes que 

os alunos se tenham de deslocar à escola, ao longo da semana; 

• As turmas serão desdobradas para permitir o cumprimento das regras de distanciamento físico na 

sala de aula;  

• As salas de aula selecionadas são amplas e arejadas, sentando-se um aluno por secretária. As mesas 

estarão dispostas com a mesma orientação. A primeira fila de carteiras terá um distanciamento 

igual ou superior a 2 metros da secretária do professor; 

• O intervalo entre as aulas terá a duração de cinco minutos, devendo os alunos permanecer dentro 

da sala; 

• Estarão assinalados circuitos no interior da escola, que promovem o distanciamento físico entre os 

alunos, nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até à sala de aula de forma a evitar 

o contacto entre os alunos; 

• Os alunos não terão de registar a entrada e saída da escola nos torniquetes da portaria. 

• Os percursos para a sala de isolamento ((sala 1.1. do Pavilhão E) estão definidos no ponto 2.3.1. 

deste Plano de Contingência; 
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• As normas de funcionamento para utilização do refeitório serão as seguintes: 

o Períodos de almoço desfasados entre turmas, de forma a respeitar as regras de distanciamento 

e evitando a concentração de alunos; 

o Lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo de qualquer refeição por parte de 

qualquer utente do refeitório, bem como utilização obrigatória de máscara por parte dos 

funcionários; 

o Preparação do tabuleiro e entrega, a cada aluno, por um funcionário, à entrada da linha do 

refeitório; 

o Talheres e guardanapos devem ser fornecidos dentro de embalagem; 

o Cuidados excecionais na disponibilização dos alimentos: embalagem obrigatória da fruta e 

sobremesa, salada devidamente protegida, servida por um funcionário. 

o Lavagem de toda a loiça em máquina, incluindo os tabuleiros, após cada utilização dos 

mesmos; 

o Higienizar as mesas após cada utilização; 

o Retirar artigos decorativos das mesas; 

o Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar. 

• Os serviços e outros espaços não necessários à atividade letiva encontrar-se-ão encerrados (bufete; 

biblioteca e as salas de informática); 

• Manter abertas, sempre que possível, as portas dos vários recintos e, eventualmente, as janelas, 

para evitar toques desnecessários em superfícies e manter os espaços arejados; 

• Assegurar a presença dos recursos humanos estritamente necessários ao funcionamento das 

atividades letivas presenciais (pessoal docente e pessoal não docente). 

 

 

4.2. DOCENTES 

 

• Sala de trabalho dos professores estará encerrada; 

• Sala de professores com utilização reduzida a 1/3 da sua lotação; 

• Os professores deverão solicitar na papelaria as impressões dos instrumentos didáticos; 

• Os professores terão os seus próprios Kit's com giz ou caneta e apagador; 

• Os professores que lecionam as turmas mudarão de sala após o seu término.  

 

4.3. NÃO DOCENTES 

 

• Horários de trabalho em dois turnos: 8h30 -13h30 e 13h30-18h30. 

• Períodos de almoço desfasados. 

• Na secretaria e papelaria foram colocados painéis de vidro acrílico. 

• A papelaria funciona, ininterruptamente, entre as 10h e as 16h. 

 

5. FREQUÊNCIA 

 

Foram definidos alguns tópicos face à frequência. 
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5.1. CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS 

 

Realizam-se presencialmente todas as aulas das disciplinas com oferta de exame nacional. 

Os alunos frequentam estas disciplinas, independentemente de virem a realizar os respetivos exames.  

Os alunos de outras ofertas educativas, designadamente do ensino recorrente, podem frequentar estas 

disciplinas, sempre que manifestem a intenção de eleger os exames finais nacionais como provas de ingresso 

para o ensino superior. 

 

 

5.2. ENSINO PROFISSIONAL E ARTÍSTICO 

 

Os alunos frequentam, em regime presencial, as disciplinas da componente de formação 

sociocultural/geral e científica, com a mesma designação ou com conteúdos idênticos das que têm oferta de 

exames finais nacionais dos cursos científico-humanísticos, independentemente de terem manifestado a 

intenção de eleger os respetivos exames finais nacionais como provas de ingresso para o ensino superior. 

Podem ainda ser retomadas as atividades letivas e formativas presenciais nas disciplinas de natureza 

prática e na formação em contexto de trabalho quando, designadamente por requererem a utilização de 

espaços, instrumentos e equipamentos específicos, não possam ocorrer através do ensino a distância ou da 

prática simulada e seja garantido o cumprimento das orientações da Direção-Geral de Saúde. 

 

 

5.3. ENSINO A DISTÂNCIA 

 

Todas as outras disciplinas continuam a funcionar remotamente. Nos casos das ofertas de dupla 

certificação, a FCT deverá, sempre que possível, ser recuperada no próximo ano, podendo haver lugar a 

antecipação de módulos de cariz menos prático. No caso do terceiro ano, podem ser ponderadas classificações 

finais em função da conjugação de classificações atribuídas a momentos anteriores de FCT e/ou a outras 

componentes técnicas e práticas da formação. 

 

 

5.4. ASSIDUIDADE NAS AULAS PRESENCIAIS 

 

• A assiduidade dos alunos é registada; 

• Os alunos que não frequentem as aulas presenciais, por manifesta opção dos encarregados de 

educação, veem as suas faltas justificadas, não estando a escola obrigada à prestação de serviço 

remoto. 

 

 

 

5.5 ALUNOS EM GRUPOS DE RISCO 

 

Se um aluno se encontrar atestadamente em grupo de risco, deve a escola facilitar o apoio remoto, à 

semelhança do que acontece em todos os casos de doença prolongada. 
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5.6. OUTROS 

 

Se um professor faltar, deve ser assegurada a sua substituição. Deve sempre ser garantida a 

permanência dos alunos em sala de aula, e deve o professor assegurar trabalhos que possam ser desenvolvidos 

autonomamente, nestas circunstâncias. 

 

 

6. CÓDIGOS DE CONDUTA 

 

Neste regresso parcial às aulas presenciais devem manter-se os esforços para conter a propagação do 

novo coronavírus. 

As medidas de prevenção diária que deverão ser implementadas por toda a comunidade educativa, 

dentro e fora do recinto escolar: 

• Na portaria da escola será fornecida máscara aos alunos que não sejam portadores da mesma; 

• Utilizar máscaras no interior da escola (dentro e fora da sala de aula, exceto nas situações em que 

a especificidade da função não o permita) e no percurso casa-escola-casa (especialmente quando 

utilizados transportes públicos); 

• Evitar tocar na parte da frente da máscara; 

• Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução antisséptica de base alcoólica (SABA); 

• Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 

segundos; 

• Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso 

da casa de banho e sempre que estejam sujas; 

• Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de 

utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, de seguida; 

• Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos; 

• Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca; 

• Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar; 

• Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc; 

• Divulgar/promover, nos espaços educativos, campanhas de sensibilização para as boas práticas de 

higiene, uso, colocação e remoção de máscara, bem como de distanciamento físico e etiqueta 

respiratória. 

 

7. LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM AMBIENTE ESCOLAR NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-

19 

 

7.1. MEDIDAS GERAIS 

 

A assistente operacional deve estar sensibilizada para o cumprimento das regras de utilização de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de lavagem correta das mãos. 

A escola irá implementar um plano de limpeza e limpeza, devendo salvaguardar: 

•       A afixação de informação útil em local visível e acessível às assistentes operacionais; 

•        O conhecimento sobre a utilização correta dos produtos de limpeza (detergentes e desinfetantes), 

de acordo com as Fichas de Dados de Segurança do produto; 

•       A disponibilidade de materiais de limpeza e desinfeção adequados. 
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7.2. PROCEDIMENTO 

 

Quando se vai desinfetar uma área, as principais preocupações a ter em conta são: 

 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI): 

• Deve ser usado equipamento que proteja a assistente operacional, quer dos produtos utilizados, 

quer de eventual contaminação existente na área onde irão operar, e que evite, ainda, que este 

traga agentes contaminadores do exterior para a área da desinfeção. 

 

Entrada na “área suja”: 

• A assistente operacional deve entrar nos locais a limpar já totalmente equipada com o EPI 

envergado e com o material de limpeza, levando também consigo sacos prontos para a recolha dos 

resíduos; 

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

 

Operação dentro da “área suja”: 

• Deve começar a limpar de alto para baixo e das zonas mais distantes da porta de entrada para a 

porta de entrada/saída; 

• Ter um cuidado especial na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores; maçanetas das 

portas; torneiras; corrimãos; mesas; cadeiras; teclados de computadores; telefones e outros) e 

áreas mais frequentadas; 

• À medida que 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. 

 

Saída da “área suja”: 

• 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, sempre que possível; 

• 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. 

 

Resíduos: 

• 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, ou zonas onde possam ser mexidos. 

 

7.3. FREQUÊNCIA DE 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 técnica abaixo descrita. 

As frequências de referência são: 
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• 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; 

• Salas de professores – de manhã e à tarde; 

• Refeitórios – logo após a utilização de um grupo e antes de outro entrar na área, especialmente as 

mesas e zonas de self-service. 

 

7. 4. PRODUTOS E TÉCNICAS DE DESINFEÇÃO DE ESPAÇOS ESCOLARES 

 

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

 

Agentes de desinfeção: 

Solução de hipoclorito de sódio pronta a usar (já diluída) com a concentração de 0,05%. Se tiver de diluir 

o hipoclorito de sódio ou outro produto com igual poder desinfetante e álcool a 70º (para superfícies 

que não suportam o hipoclorito de sódio). 

 

 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, se houver condições 

para serem lavados e desinfetados pelo calor, em máquina de lavar; 

• Sempre que possível, deixar as superfícies humedecidas, até que sequem, ao ar, para que o 

desinfetante possa atuar eficazmente. 

 

Ordem de limpeza dos espaços fechados (Salas de aula, salas de professores, entre outros): 

A limpeza deve começar de alto para baixo, das zonas mais limpas para as mais sujas, e das mais 

distantes da porta de entrada para a porta de entrada/saída. O chão deverá ser a último a ser limpo. 

Ter especial cuidado na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores; maçanetas das portas; 

torneiras; corrimãos; mesas; bancadas; cadeiras; teclados de computadores; telefones e outros) e áreas 

mais frequentadas. 

 

Procedimento gerais 

• Lavar primeiro as superfícies com água e detergente e, em seguida, espalhar uniformemente a 

solução de hipoclorito de sódio nas superfícies; 

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

• Enxaguar as superfícies só com água; 

• Deixar secar ao ar, sempre que possível. 

 

 

Procedimentos específicos 

•  Superfícies e equipamentos que devem ser alvo de especial atenção: maçanetas de portas; 

interruptores de luz; telefones; torneiras; manípulos de autoclismos; corrimãos; materiais de 

computadores, tais como teclados, ecrãs e rato; equipamentos eletrónicos ou outros existentes 

que sejam de manuseamento frequente. 
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• 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. 

• Instalações sanitárias: 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. O balde e a esfregona utilizados nas casas de banho não devem ser usados noutros 

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

exterior das sanitas. 

• Refeitórios: Respeitar os planos de limpeza de refeitórios existentes, utilizando agentes de limpeza 

e desinfeção aprovados pela legislação em vigor para o setor alimentar. 

 

 

8. NOTAS FINAIS 

 

A implementação dos planos para levantamento progressivo das medidas de contenção fica sujeito à 

alteração decorrente da avaliação dos impactos das medidas na evolução da pandemia. 
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