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1. Introdução 

 

1.1- Enquadramento 

 

 
Na atual situação relacionada com a COVID-19, e em conformidade com as 

orientações conjuntas da DGEstE, da DGE e da DGS, visando a organização e 

funcionamento das Escolas em condições de segurança no ano letivo 

2021/2022, a Escola Secundária de Amarante estabelece o seu Plano de 

Contingência, considerando as suas condições específicas de funcionamento, e 

as regras de higiene e etiqueta respiratória e distanciamento físico que devem ser 

observadas. A aplicação das medidas previstas no Plano de Contingência não 

prejudica a aplicação das recomendações e informações emitidas e a emitir pela 

DGS. 

 
 
 

1.2- Sintomas e modos de transmissão 

 
 

A COVID-19 é causada pela infeção pelo Coronavírus (SARS-CoV-2) e 

manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, 

nomeadamente, tosse e dificuldade respiratória, bem como febre, 

podendo também originar outros sintomas, entre os quais, dor de garganta, 

dores musculares generalizadas, perda transitória do paladar ou do olfato, 

diarreia, vómitos, dor no peito e dor de cabeça, entre outros. A pessoa 

infetada pode não apresentar sinais ou sintomas, designando-se 

assintomática. 

 

Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se 

principalmente através de: 

a. Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas 

quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser  
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inaladas ou entrarem em contacto com a boca, nariz ou olhos das 

pessoas que estão próximas. 

 
b. Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto 

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

ou através de inalação de aerossóis contendo o vírus. 

Existem estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente 

infetados em espaços fechados. 

 

 
2- Plano de Contingência 

 
2.1- Estrutura de acompanhamento interno 

 

Órgão de Direção 

Coordenador Assistentes Operacionais;  

Coordenador Assistentes Técnicos 

 
 

Ponto focal 

 
Diretora – Ana Cristina Santos  

Substitutos: 

Subdiretor – Adriano Basto 

Adjunta da Diretora - Dores Pereira 

Adjunto da Diretora - Edgar Lamas 

Os contactos encontram-se em anexo (anexo1). 

 
 

2.2. Condições específicas de funcionamento/Reorganização do espaço 

 
a) As atividades letivas e não letivas, em regime presencial, decorrerão nos 

períodos da manhã e da tarde, tendo as turmas, sempre que possível, 

uma ou mais tardes livres; 

 

b) Será, genericamente, atribuída uma sala a cada turma;  
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c) As aulas devem decorrer, sempre que possível com a porta e as janelas 

abertas, permitindo o melhor arejamento do espaço. Pode também ser 

utilizada ventilação mecânica de ar (sistema AVAC – Aquecimento, 

Ventilação e Ar Condicionado), garantindo a limpeza e manutenção 

adequada, de acordo com as recomendações do fabricante, e a 

renovação do ar dos espaços fechados, por arejamento frequente e/ou 

pelos próprios sistemas de ventilação mecânica (quando esta 

funcionalidade esteja disponível); 

 

d) O refeitório escolar garantirá a devida distância, encontrando-se 

sinalizados os lugares a ocupar; 

 

e) A circulação no interior da Escola deve fazer-se com respeito pela 

sinalética existente nos diferentes locais; 

 

f) A disposição das mesas nas salas de aula é estabelecida por forma a 

garantir a maximização do espaço entre alunos e que estes não fiquem 

frente a frente; 

 

g) As atividades físicas e desportivas são planeadas pelos respetivos 

professores, privilegiando metodologias e estratégias de ensino que 

evitem a aglomeração de alunos e a utilização, sempre que possível, de 

espaços exteriores, evitando a partilha de materiais; 

 

h) Nos espaços comuns da Escola, nomeadamente na Biblioteca, não é 

autorizada a concentração de alunos, sendo a frequência destes locais 

supervisionada por um AO para garantir o necessário distanciamento; 

 

i) Caso se torne necessário transitar para um regime de frequência misto, a 

escola organizou os horários para que a atividade letiva presencial se 

reduza apenas a um período do dia; 

 

j) Em situação extrema de evolução da propagação e transmissão do SARS-

CoV-2, o regime não presencial a adotar terá em conta o plano E@D  
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aplicado em 2019/2020, funcionando a atividade síncrona de acordo com 

os horários definidos para o regime misto. 

 
 

2.3. Medidas de prevenção 

 

a) Dever de permanência em casa perante quaisquer sinais e/ou 

sintomas de doença, de acordo com a Norma n.º 020/2020 da DGS, como: 

i. Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual; 

ii. Febre (temperatura corporal ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível; 

iii. Dispneia / dificuldade respiratória sem outra causa atribuível; 

iv. Anosmia (perda completa de olfacto), ageusia (falta completa de paladar) 

ou disgeusia (distorção persistente do paladar), de início súbito. 

 

b) Utilizar máscara facial, de acordo com a Orientação n.º 011/2021 

da DGS e nos termos da legislação em vigor: 

i. Qualquer pessoa com idade superior a 10 anos, e, no caso dos 

alunos, a partir do 2.º ciclo do ensino básico, independentemente da 

idade, deve obrigatoriamente utilizar máscara comunitária certificada 

ou máscara cirúrgica para o acesso ou permanência no interior dos 

estabelecimentos de educação e/ou ensino; 

ii. Esta obrigatoriedade não se aplica nos espaços de recreio ao ar livre, 

sem prejuízo de ser recomendado o uso de máscara sempre que se 

verifiquem aglomerados de pessoas; 

iii. A utilização de máscara deve ser sempre adaptada à situação clínica, 

nomeadamente nas situações de perturbação do desenvolvimento ou 

do comportamento, insuficiência respiratória ou outras patologias, 

mediante avaliação caso-a-caso pelo médico assistente. 

 
c) Na entrada da Escola e nos seus diferentes espaços encontra-se disponível 

solução SABA para desinfeção das mãos nas situações recomendadas e 

com a frequência necessária; 

 
d) As mãos devem ainda ser lavadas com água e sabão aquando dos  
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acessos aos WC ou outros locais onde estes meios existam e em todas as 

situações que o aconselhem nomeadamente antes e após as refeições; 

 
e) Preferencialmente, devem ser usados lenços de papel (de utilização única) 

para se assoar, deitando os lenços usados num caixote do lixo e lavando as 

mãos de seguida; 

 
f) Quando necessário, tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e 

não para as mãos; 

 
g) Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou 

contaminadas com secreções respiratórias; 

 
h) Respeitar, sempre que possível, as regras de distanciamento físico, 

obedecendo à sinalização existente no espaço escolar; 

 
i) Atuar de acordo com o plano de higienização e limpeza definido para os 

diversos espaços e equipamentos; 

 
j) Sempre que possível, privilegiar a via digital, para os procedimentos 

administrativos; 

 
k) Nos contactos do diretor de turma com os Encarregados de Educação 

devem privilegiar-se o contacto por via digital ou telefónico. Quando 

necessário reunir presencialmente deve evitar-se grandes grupos 

acautelando as medidas de higiene e distanciamento. 

 
 

2.4. Procedimentos perante um caso suspeito 

 
a) De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito aquele que 

apresente como critérios clínicos sintomas predominantemente de 

natureza respiratória, como tosse, dificuldade respiratória e febre (>38ºC), 

podendo também existir outros sintomas, entre os quais, odinofagia (dor de 

garganta), dores musculares generalizadas, perda transitória do paladar ou 

do olfato, diarreia, dor no peito e dor de cabeça, entre outros ou contacto 

com caso confirmado ou provável de infeção pelo COVID-19. 
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b) Sempre que seja identificado um caso suspeito ou com sinais e 

sintomas de COVID-19 é informado o Ponto Focal – via telefónica. 

 
2.4.1. Se o caso suspeito se encontrar fora da escola: 

 

a) No caso de um aluno ou qualquer elemento docente ou não docente 

apresentar sintomas, suspeitando de uma possível infeção por Covid-

19, o mesmo deve permanecer em casa, não devendo dirigir-se à 

escola. 

 
b) Na situação de um caso confirmado fora da escola, deve-se proceder 

de  acordo com o seguinte: 

 

Fonte: Referencial Escolas - Controlo da transmissão de Covid-19 em Contexto Escolar 

 

 

2.4.2. Se o caso suspeito se encontrar na escola: 
 

Se o caso suspeito se encontrar na escola o procedimento será o seguinte: 

Fonte: Referencial Escolas - Controlo da transmissão de Covid-19 em Contexto Escolar. 
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a) Após informação do ponto focal, o aluno deve dirigir-se para a sala de 

isolamento, devendo ser acompanhado por um elemento não docente ou 

docente; 

 
b) Se o caso suspeito for aluno é realizado o contacto com o encarregado de 

educação; 

 

c) Já na área de “isolamento”, caso seja esse o entendimento do 

encarregado de educação, o acompanhante contacta a linha SNS 24 (808 

24 24 24), procedendo de acordo com as indicações recebidas; 

 

d) Quem acompanha o aluno com sintomas, docente ou trabalhador não 

docente, deve cumprir as precauções básicas de controlo de infeção, 

quanto à higiene das mãos, distanciamento e etiqueta respiratória; 

 

e) A Autoridade de saúde local será de imediato informada do caso; 
 

f) Será reforçada a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo 

caso suspeito bem como da área de isolamento; 

 

g) Os resíduos produzidos pelo caso suspeito serão acondicionados em dois 

sacos de plástico fechados e colocados em contentores de resíduos 

coletivos; 

 

h) Apresenta-se, em anexo (anexo 3), o fluxograma da atuação perante um 

caso possível ou provável de COVID-19; 

 

i) Na eventualidade do caso possível ou provável ser um elemento adulto, 

docente ou não docente, o próprio encaminha-se para a sala de 

isolamento, não se verificando, neste caso, no fluxograma de 

procedimentos (anexo 3) o contacto com o encarregado de educação. 
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2.5. Área de isolamento 

 
a) A colocação numa área de “isolamento” visa impedir que terceiros possam 

ser expostos e infetados. Tem como principal objetivo evitar a propagação 

da doença na Escola e na comunidade; 

b) A área ou sala de “isolamento” situa-se no gabinete médico com 

localização nas instalações desportivas; 

c) Trata-se de um espaço que inclui instalações sanitárias, telefone e 

materiais, de acordo com indicações da DGS; 

d) Se se verificar mais que um caso suspeito em simultâneo poder-se-á 

recorrer à sala A1.1, localizada no rés do chão do bloco A e ao gabinete 

do DDE, junto ao gabinete de Psicologia e Orientação; 

e) Na sala de isolamento o acompanhante do aluno, ou o próprio caso 

suspeito (quando maior de 18 anos) deverá preencher uma ficha com os 

seus dados e informação relevante, de acordo com modelo anexo (anexo 

3). 

 
 

2.6. Trajetos 

 
a) Será dada preferência a percurso exterior sempre que possível; 

b) Nos percursos internos será utilizado o caminho mais curto, respeitando a 

sinalização existente. 

 
 

2.7. Contactos 

 
a) Os contactos telefónicos dos Encarregados de Educação dos alunos 

encontram-se devidamente atualizados nos serviços administrativos da 

escola; 

 

b) Os contactos da autoridade de saúde local e do SNS 24, bem como o do 

ponto focal encontram-se afixados na sala de isolamento; 
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c) Em todos os espaços da escola, na secretária do funcionário, estão 

disponíveis os contactos internos da escola, destacando-se o contacto do 

ponto focal; 

 

d) Em anexo (anexo1) apresenta-se lista de contactos. 
 

 

2.8. Divulgação do plano, comunicação e informação 

 
a) O plano de contingência é divulgado na página eletrónica da escola e 

enviado por e-mail para docentes, não docentes e alunos e associação 

de pais e encarregados de educação; 

 
b) Este plano será remetido para a autarquia local e autoridade de saúde 

local; 

 

c) Serão afixadas nas salas de aula e espaços de circulação cartazes da 

DGS com indicação de medidas preventivas, bem como recomendações 

internas; 

 

d) Todos os docentes na sua prática letiva deverão promover a educação 

para a saúde, nomeadamente ações de sensibilização para a adoção de 

comportamentos de prevenção e controlo da transmissão de SARS-CoV-

2, bem como, divulgação das medidas adotadas na escola e, ainda, 

identificação e encaminhamento de casos suspeitos; 

 

e) Aos assistentes operacionais compete supervisionar os comportamentos 

dos alunos nos espaços comuns da escola, alertando para o cumprimento 

das regras impostas e intervindo sempre que se verifique situações de 

infração das mesmas, bem como, acompanhar alunos que apresentem 

sintomas suspeitos de infeção; 

 

f) Foi estabelecido um plano de higienização e limpeza que se encontra 

afixado em vários espaços da escola, constituindo-se, também, como 

anexo a este plano (anexo 7); 
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g) Em caso suspeito/confirmado deve ser contactado o ponto focal, por via 

telefónica. A este compete desencadear todo o processo, bem como fazer 

cumprir as orientações emanadas da DGS. 

 

h) Identificado um caso suspeito, caso confirmado ou surto na escola a 

diretora  informará: 

i. todos os Encarregados de Educação, por e-mail (plataforma Inovar), 

usando para o efeito a minuta apresentada em anexo (anexo 6) e 

constante do Referencial Escolas - Controlo da transmissão de Covid-19 

em Contexto Escolar. 

ii. docentes e não docentes, via e-mail, das orientações veiculadas pela 

autoridade de saúde local, comunicando possíveis alterações à 

organização e funcionamento da escola. 

 
 

2.9. Considerações Finais 
 

Este Plano de Contingência baseia-se na informação disponível à data e 

nele se tentam apresentar as medidas consideradas corretas e indispensáveis 

para minimizar os efeitos da pandemia de Coronavírus (COVID-19). 

Este documento deve ser entendido como um texto dinâmico, podendo e 

devendo ser atualizado sempre que a evolução da situação a isso obrigue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plano de contingência - ESA 

13 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO 1: 

 
Contactos 

 
 
 

 
Estrutura / Entidade 

 
Telefone / extensão 

Ponto focal / Diretora 

 
255 410 190 

3471 

912 748 083 

 

Ponto focal / Subdiretor 

Ponto focal / Adjunto da Diretora 

 
255 410 190 

3473 

912 748 021 

 

Ponto focal / Adjunta da Diretora 

 
255 410 190 

3472 

 

Telefonista 

 
255 410 190 

6281 

 

Serviços Administrativos 

 
255 410 190 
7325 
912 748 072 
 

Sala de isolamento 4263 

SNS 24 808 242424 

Linha telefónica de apoio local 

(Centro de Saúde) 
255 446 632 
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ANEXO 2: Cartazes 
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ANEXO 3 - Atuação perante caso suspeito de COVID-19 em menor de idade 

Fonte: Referencial Escolas - Controlo da transmissão de Covid-19 em Contexto Escolar 
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ANEXO 4: Formulário para a autoridade de saúde 
 

INFORMAÇÕES SOBRE O ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO E/OU ENSINO 

 
Nome do estabelecimento de educação e/ou ensino: 

                           Escola Secundária de Amarante 

Endereço: 

                  Av. General Vitorino Laranjeira 592 

                  4600-018 Amarante 

 

Freguesia: S. Gonçalo 

 

Telefone:  255 410190               Endereço eletrónico:  geral@esamarante.edu.pt 
 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O PONTO FOCAL DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO 

ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO E/OU ENSINO 

 
Nome:____________________________________________________________________ 

 

Telefone:__________________________________________________________________ 

 

Endereço eletrónico:_________________________________________________________ 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O CASO CONFIRMADO 

 
O caso confirmado é aluno 
 

Nome:____________________________________________________________________ 

 

Idade:____________________________________________________________________ 

 

Telefone do/a Encarregado/a de Educação:______________________________________ 

 

Turma:___________________________________________________________________ 

 

Número de alunos da turma:__________________________________________________ 
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O caso confirmado é docente ou não docente 
 

Nome:___________________________________________________________________________ 

Telefone:_________________________________________________________________________ 

Cargo:___________________________________________________________________________ 

Turma(s) com a(s) qual(is) teve contacto:_______________________________________________ 

Número de alunos da(s) turma(s):_____________________________________________________ 

Portador de doença(s) crónica(s)? 

Sim. Especificar:________________________________________________________ 

Não 

Sem informação 

Estado vacinal? 

Não vacinado / vacinação incompleta 

Vacinação completa 

Sem informação 

Cumprimento das medidas pelo caso: 

Qual a distância mínima entre o caso e os seus contactos?________________________________ 

A máscara foi corretamente utilizada em permanência? 

Sim.  

Não. 

Sem informação 

Participação em atividades extracurriculares? 

Sim. Especificar:_____________________________________________________________ 

Não. 

Sem informação 

Utilização de transporte escolar? 

Sim. Especificar:_____________________________________________________________ 

Não. 

Sem informação 

Utilização de cantina ou bar escolar? 

Sim. Especificar turno/horário:__________________________________________________ 

Não. 

Sem informação 

Utilização de outro espaço no estabelecimento de educação e/ou ensino? 

Portador de doença(s) crónica(s)? 

Sim. Especificar:_____________________________________________________________ 

Não. 

Sem informação 
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ANEXO 5: Lista dos alunos e docentes e não docentes alocados a uma turma, coorte 
ou qualquer outro contacto conhecido fora da sala de aula. 

 

Nome Contacto 

telefónico 

Endereço 

eletrónico 

Tipo de contacto (aluno da mesma 

turma, aluno de outra turma de uma 

mesma coorte, docente, não docente, 

atividade extracurricular, coabitante, 

etc.) 
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ANEXO 6: Minuta dirigida ao Encarregado de Educação 

 
 

[Contacto da Diretora do Agrupamento de escolas ou escola não agrupada] 

[Lugar e data de comunicação] 

 

 
Caro(a) Encarregado(a) de Educação, 

 
 

Informamos que foi confirmado um caso/surto de COVID-19 no nosso estabelecimento de 

educação/ensino que o seu educando frequenta. 

 
O SARS-CoV-2 é um vírus transmitido, essencialmente, pessoa para pessoa através de 

gotículas respiratórias de uma pessoa doente por COVID-19. Após esta exposição, os 

sintomas podem-se desenvolver até 14 dias desde o último contacto, sendo estes 

predominantemente de natureza respiratória, como tosse, dificuldade respiratória e febre 

(≥38ºC). Também, podem coexistir outros sintomas, como odinofagia (dor de garganta) e 

dores musculares generalizadas, perda do paladar ou do olfacto, diarreia, dor no peito e dor 

de cabeça, entre outros. A pessoa doente pode também não apresentar sinais ou sintomas. 

 
O nosso estabelecimento está, em articulação com a Autoridade de Saúde Local/Unidade 

de Saúde Pública Local, a implementar as medidas de prevenção e controlo da transmissão 

de SARS-CoV-2. 

 
Recomenda-se a todos os elementos da comunidade escolar, que se mantenham atentos ao 

surgimento de sintomas compatíveis com COVID-19. Se alguém da comunidade escolar ou 

do seu ambiente próximo desenvolver sintomas sugestivos de COVID-19 deve permanecer 

em casa e contactar os serviços de saúde por telefone (SNS 24 - 808 24 24 24) ou outras 

linhas especificas criadas para o efeito. 

 
Queremos assegurar que a comunicação será mantida de forma fluída, devendo ser 

cumpridas todas as medidas de Saúde Pública instituídas, designadamente a 

automonitorização do seu estado de saúde para sintomas sugestivos de COVID-19. 

 

 
Para mais informações, pode consultar o site da DGS da COVID-19 (www.covid19.min- 

saude.pt). 

 

Com os melhores cumprimentos, 

http://www.covid19.min-saude.pt/
http://www.covid19.min-saude.pt/
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ANEXO 7 



PLANO DE HIGIENIZAÇÃO 

Covid-19 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

1.A limpeza e desinfeção de superfícies, conforme a Orientação 014/2020 da DGS, é uma prática recomendada para a prevenção de 
transmissão da COVID-19 em ambientes comunitários. 

 

2. O vírus SARS-CoV-2 pode sobreviver em diferentes superfícies, durante horas (cobre e papelão) a alguns dias (plástico e aço inoxidável). 
 

3. Todas as superfícies podem ser fonte de contaminação, mas o risco deste contágio varia consoante a frequência de manipulação, de toque 
ou de utilização. 

 

4. As superfícies com maior risco de contaminação são as de toque frequente, ou seja, as superfícies manipuladas ou tocadas, por muitas 
pessoas, e com muita frequência ao longo do dia. São exemplos destas superfícies: maçanetas de portas, interruptores de luz, telefones, 
tablets, teclados e ratos de computadores, principalmente quando usados por várias pessoas, botões de elevadores, torneiras de lavatórios, 
manípulos de autoclismos, mesas, bancadas, cadeiras, corrimãos, dinheiro, controlos remotos, entre outros. 

 
5. No espaço escolar existem áreas que, devido à sua utilização por um maior número de pessoas, e, muitas vezes, por períodos de tempo 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 

 

6. Apresenta-se um plano de higienização que tem por referência a Informação da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, com a 
orientação da DGS e a colaboração das Forças Armadas, sobre “Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar, no contexto da 
pandemia COVID-19”. 
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Área/Superfície Frequência Produto Dosagem Método de 

utilização 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Mãos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sempre que 
necessário 

 

 
Sabonete Líquido 

Sabão sólido 

 
 

Uma dose 

 
 

Esfregar e enxaguar 

 
 

Toalhas Papel / Rolo 

 
 

O necessário 

 
 

Secar 

Gel desinfetante 
Univerplast -5000 

Ou solução séptica de base 
alcoólica HFCC-900 

Utilizar apenas 
quando não tiver 
oportunidade de 

lavar as mãos. 
Uma dose 

Aplicar o produto numa mão 
em forma de concha para 
cobrir toda a superfície e 

esfregar muito bem. 

Nota importante: 

Se se optar por usar luvas descartáveis, deve lavar as mãos antes de colocá-las e mudar de luvas sempre que mudar de tarefa. 
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Área/Superfície Frequênci a Produto Dosagem Método de 
utilização 

 Sempre que    

Lavatórios, e torneiras, necessário, Detergente / Desinfetante  Aplicar deixar atuar 6/8 

Manípulo do autoclismo no mínimo de 
hora a hora 

 Pulverizar puro minutos, esfregar com uma 
pano e enxaguar 

 (3 x durante a    

 manhã)    

 
Sanitários 

No mínimo de 
hora a hora (3 

x durante a 
manhã 

 

Detergente / Desinfetante 
 

Aplicar puro 

 
Aplicar, deixar atuar 5 minutos 

enxaguar 

 
 
 

 
Pavimentos 

 
 
 

 
Mínimo 3 vezes 

por dia 

 
Detergente / Desinfetante 

 

Aplicar puro 

 
Aplicar, deixar atuar 5 

minutos enxaguar 

 
 

Hipoclorito de sódio- solução diluída 0,5 
% 

 
Diluição: 

Para 5 litros de 
água 500 ml de 

Hipoclorito 

Logo após a diluição, aplicar 
uniformemente nas 

superfícies deixar atuar 10 
minutos enxaguar com água 

quente e deixar secar. 

 
Espelhos, vidros e recipientes do lixo 

Sempre que 
necessário 

 
Detergente 

 
Pulverizar puro Aplicar deixar atuar passar 

pano (adequado), enxaguar e 
secar 

 
 

OBS: NO FINAL DE TODA A HIGIENIZAÇÃO APLICAR O DESINFETANTE NAS TORNEIRAS E BOTÃO DE DESCARRAGAR O AUTOCLISMO. O 

BALDE E ESFREGONA DE LIMPEZA DAS CASAS DE BANHO DEVE SE EXCLUSIVO PARA ESSE EFEITO 
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Área/Superfície 

 
 

Pavimentos e parapeitos das 
janelas 

Frequência 

 

 
Mínimo 1 vez ao dia 

(após a saída dos alunos) 

Produto Dosagem Método de utilização 

 
Detergente 

Diluir uma a três 
tampas em 10 litros de 

água quente 

 
Aplicar, deixar atuar 5 minutos e 

enxaguar. 

Finalizar com 

Hipoclorito de sódio a 0,5% 

Diluição: 
Para 5 litros de água 
50ml de Hipoclorito 

Aplicar uniformemente nas 
superfícies deixar atuar 10 minutos 
enxaguar com água quente edeixar 

secar. 

 
 

 
Mesas e cadeiras 

 
 
 

Mínimo 1 vez ao dia 
(após a saída dos alunos) 

 

Detergente 
 

Aplicar puro 

Aplicar deixar atura 5 minutos, passar 
esponja, enxaguar e deixar secar. 

 
Hipoclorito de sódio 0,5% 

Diluição: 
Para 5 litros de água 
50ml de Hipoclorito 

aplicar uniformemente nas 
superfícies deixar atuar 10 minutos 

enxaguar com água quente e 
deixar secar. 

 
Puxadores e equipamentos de 

toque 

 

Mínimo 1 vez ao dia 

(após a saída dos alunos) 

Hipoclorito de sódio 0,5% Diluir 50ml em 5 litros 
de água 

Embeber o papel ou tecido não 
tecido com o produto e passar na 

superfície a desinfetar 

Interruptores, computadores, 
teclados e comandos 

Mínimo 1 vez ao dia 

(após a saída dos alunos) 
Solução de álcool gel FHC- 
2500 

Aplicar puro Pulverizar e aplicar um pano seco e 
limpo 

Obs: Genericamente e atendendo ao facto de na mesma sala permanecer sempre a mesma turma a limpeza e higienização da sala e 

respetivos equipamentos far-se-á após o término das aulas e uma vez por dia. Nos casos de troca de turma a sala é higienizada no intervalo. 
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Área/Superfície Frequência Produto Dosagem Método de utilização 

 
 
 
 

Pavimentos 

 
 
 

 
Mínimo 1 vez ao dia 

 

 
Detergente 

 

Diluir uma a três 
tampas em 10 litros de 

água quente 

 
Aplicar, deixar atuar 5 minutos e 

enxaguar. 

Finalizar fazendo a desinfeção 
com 

Hipoclorito de sódio 0,05% 

Diluição: 
Para 5 litros de água 
50ml de Hipoclorito 

Aplicar uniformemente nas 
superfícies deixar atuar 10 minutos 

enxaguar com água quente e 
deixar secar. 

 
 

Mesas, superfície e balcões 

 
No final de cada período 
de trabalho, ou sempre 

que se justifique 

Detergente Pulverizar puro Aplicar deixar atura 5 minutos, passar 
esponja, enxaguar e deixar secar. 

Finalizar fazendo a desinfeção 
com 

Hipoclorito de sódio 0,05% 

Diluição: 
Para 5 litros de água 
50ml de Hipoclorito 

aplicar uniformemente nas 
superfícies deixar atuar 10 minutos 

enxaguar com água quente e 
deixar secar. 

 
Sofás e cadeiras estofadas 

 
Mínimo 1 vez ao dia 

Bioálcool – FHC -2500 Pulverizar puro Aplicar puro com pulverizador e 
passar pano seco e próprio para o 

efeito 

 
Puxadores e equipamentos de 

toque 

Uma vez por hora Hipoclorito de sódio 0,05% Diluir 40ml em 5 litros 
de água 

Embeber o papel ou tecido não 
tecido com o produto e passar na 

superfície a desinfetar 

Equipamento informático, teclados 
e telefones 

Várias vezes e sempre 
após mudança de 

utilizador 

Solução de álcool gel FHC- 
2500 

Pulverizar puro Aplicar puro com pulverizador e 
passar pano seco e próprio para o 

efeito 
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Área/Superfície 

 

 
Pavimentos e paredes 

Frequência 

 
 

Mínimo 2 vezes por dia 

Produto 

Detergente 

finalizar com 
 

Hipoclorito de sódio 

Dosagem 

 
Diluir 1/3tampas 

em 10 litros de água 

Método de 
utilização 

Aplicar, deixar atuar 5 
minutos enxaguar 

Diluição: 
Para 5 litros de água 
50ml de Hipoclorito 

Aplicar uniformemente nas 
superfícies, deixar atuar 10 
minutos, enxaguar com água 

quente e deixar secar 

 
 

Superfícies e frigoríficos 

No final de cada 
tarefa ou sempre 
que se justifique 

 

Detegente 

finalizar com 
 

Hipoclorito de sódio 

 
 

Pulverizar puro 

 

Aplicar deixar atura 5 
minutos, passar esponja, 

enxaguar e secar 

 
 

Mesas e cadeiras 

 
Após utilização 

Diluição: 
Para 5 litros de água 
40ml de Hipoclorito 

Aplicar uniformemente nas 
superfícies, deixar atuar 10 
minutos, enxaguar com água 

quente e deixar secar 

 
 

Puxadores 

 
 

1 vez por hora 

 
Hipoclorito de sódio 

Diluição: 
Para 5 litros de água 
40ml de Hipoclorito 

Embeber o papel ou tecido 
não tecido com o produto e 

passar na superfície a 
desinfetar 

Sempre que iniciar uma tarefa deve: 
Lavar e desinfetar as mãos, manter a farda limpa e usar touca. Quando manusear os produtos é necessário o 

uso de luvas. 
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QUEM DEVE LIMPAR 
 

1- As instalações sanitárias são limpas ao longo do dia pelas assistentes operacionais de serviço em cada um dos 

espaços; 

2- A biblioteca é higienizada durante o período de funcionamento, no que diz respeito, fundamentalmente, ao 

equipamento informático e superfícies utilizadas em função da frequência de utilização do espaço. No final do dia 

todo o espaço é limpo e desinfetado pela funcionária de serviço na biblioteca; 

3- As salas de aula, são, genericamente ocupadas pela mesma turma e são limpas e higienizadas após o término das 

atividades letivas, por um grupo de assistentes operacionais por cada bloco; 

4- Nos casos em que há ocupação do mesmo espaço (sala de aula, laboratório ou sala especifica) por diferentes turmas 

o mesmo é higienizado no intervalo entre as aulas. 

5- Os corrimões e equipamentos de toque frequente são higienizados ao longo do dia nos diferentes espaços, pelos 

funcionários afetos a cada espaço. 

6- Os espaços comuns, átrios, corredores, escadarias e instalações sanitárias são limpos e higienizados no final do dia ( 

após o término das aulas) pelos funcionários de serviço em cada local, de acordo com distribuição de serviço 

previamente estabelecida. 
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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 o profissional, quer dos produtos utilizados, quer de 

eventual contaminação existente na área onde irá operar, e que evite, ainda, que este traga agentes contaminadores do exterior para a área da 

desinfeção. 

• Entrada na “área suja”: O profissional deve entrar nos locais a limpar já totalmente equipado 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”, deve abrir janelas e arejar a área, 

sempre que possível. 

• Operação dentro da “área suja”: 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 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. 

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

a) 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), siga as indicações 

do anexo 

b) Método de aplicação: 

A limpeza deve ser húmida com: 

i. Balde e esfregona para o chão; 

ii. Panos de limpeza descartáveis ou panos reutilizáveis (laváveis) de microfibras, se houver condições para serem lavados e 

desinfetados pelo calor, em máquina de lavar; 

iii. Sempre que possível, deixar as superfícies humedecidas, até que sequem, ao ar, para que o desinfetante possa atuar eficazmente. 

c) 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. 

d) Procedimento gerais 

• Lavar primeiro as superfícies com água e detergente e, em seguida, espalhar uniformemente a solução de hipoclorito de sódio nas 

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

• Enxaguar as superfícies só com água e deixar secar ao ar sempre que possível. 

e) Procedimentos específicos 

• Superfícies e equipamentos que devem ser alvo de especial atenção: maçanetas de portas; interruptores de luz; telefones; botões de 

elevadores (se existirem); torneiras; manípulos de autoclismos; corrimãos; materiais de computadores, tais como teclados, ecrãs e rato; 

equipamentos eletrónicos ou outros existentes que sejam de manuseamento frequente. 

• 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 anexo IV e instruções do fabricante. 

• 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. 

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

1. Iniciar a limpeza pelos lavatórios (primeiro as torneiras e só depois o lavatório) e superfícies à volta destes; 

2. De seguida, passar para a limpeza dos sanitários: 

2.1. Parte interior: Aplicar o produto detergente com base desinfetante, deixando atuar durante, pelo menos, 5 minutos; Esfregar bem por 

dentro com o piaçaba; Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este também fique limpo; Volte a puxar a água. 

2.2. Parte exterior: Espalhar o detergente/desinfetante na parte superior da sanita e sobre a tampa; Esfregar com o pano: primeiro a tampa e 

só depois a parte exterior da sanita (parte superior e os lados); Passar o pano só com água; Deixar secar ao ar; Limpar e desinfetar bem o 

botão do autoclismo no final. 

No final da limpeza, deve voltar a passar um pano humedecido em desinfetante em todas as torneiras. 
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Preparação da solução à base do hipoclorito de sódio (diluição de 1/100) 
 
 
 

 
 

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 litros 

10 litros 100 mililitros 9,900 litros 

 
 

Notas: 

1 - Preferir sempre a solução de hipoclorito de sódio adquirida no mercado, já pronta a usar, sem ter de fazer diluições. 

2 - Diluição: deitar primeiro no balde a quantidade de água que se pretende e adicionar, de seguida, a quantidade do desinfetante, para 

evitar acidentes por salpicos. Seguir sempre as instruções do fabricante inscritas nos rótulos dos produtos para as diluições. 

3 - Segurança no uso de desinfetantes e seu acondicionamento: rotular bem os frascos dos desinfetantes; não colocar desinfetantes 

em garrafas de água; manter os desinfetantes em local inacessível a crianças. 


