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2. INTRODUÇÃO 

 
No âmbito da política de gradual desconfinamento adotada pelo XXII Governo Constitucional, 

e na senda da retoma das atividades económicas, sociais e culturais, o próximo ano letivo a 

ter início na semana de 14 a 17 de setembro, com atividades letivas, não letivas e formativas 

presenciais para todas as crianças e alunos. 

Neste contexto, foi emitido um conjunto de orientações excecionais de organização e 

funcionamento dos estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e 

secundário, incluindo escolas profissionais, no ano letivo 2020/2021,que garantam a retoma 

das atividades educativas e formativas, letivas e não letivas, em condições de segurança para 

toda a comunidade educativa. 

Atendendo à incerteza quanto à evolução da pandemia da COVID-19, em Portugal e no 

Mundo, mas considerando a necessidade de programar, atempadamente, o próximo ano 

letivo, importa definir uma estratégia, de acordo com as orientações da DGEstE, da Direção 

Geral de Educação e da DGS, dando prioridade à prevenção da doença e à minimização do 

risco de transmissão do novo coronavírus, procurando garantir condições de segurança e 

higiene nos estabelecimentos de educação e ensino, através da adoção de um conjunto de 

medidas preventivas, bem como da criação de mecanismos e procedimentos que permitam a 

deteção precoce de eventuais casos suspeitos e rápida e adequada gestão dos mesmos, em 

articulação, sempre, com as autoridades de saúde, conforme definido nos Planos de 

Contingência de cada estabelecimento. 

Estas medidas de redução de eventual risco de transmissão do SARS-CoV-2, em ambiente 

escolar, compreendem, essencialmente, condições específicas de funcionamento, regras de 

higiene, etiqueta respiratória e distanciamento físico. Importa, também, que continue a ser 

assegurado um conjunto de procedimentos, através da implementação, em cada unidade 

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

segurança de toda a comunidade educativa. 

Sem descurar as medidas excecionais que, a situação pandémica que vivemos exige, estas 

orientações têm como objetivo apoiar também, do ponto de vista pedagógico, as 

instituições, os profissionais, as crianças e alunos, bem como os encarregados de educação. 

Daí que não possamos perder de vistam a importância das aprendizagens e do 

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

sobretudo em idade pré-escolar. 

Neste sentido, e atendendo às orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), estabelecem-se 
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as orientações para a reorganização do funcionamento de cada estabelecimento de educação 

e ensino do Agrupamento de Escolas de Valpaços, tendo em conta os horários, as Atividades 

de Animação e Apoio às Famílias e a Componente de Apoio à Família, no ano letivo 

2020/2021, perante a situação epidemiológica da doença COVID-19 . 

 

 
O que é a Covid-19? 

A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV- 2). 

 

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

pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se como doença mais grave, como 

pneumonia, tendo como sintomas mais típicos: 

 Febre (temperatura ≥ 38.0ºC); 

 Tosse (de novo ou agravamento da tosse habitual); 

 Dificuldade respiratória. 

 
 

Também podem existir outros sintomas, entre os quais, dor de garganta, dor de cabeça, fadiga, 

dores musculares generalizadas, distúrbios gastrointestinais (por exemplo, diarreia) e alterações 

do olfato ou paladar. 

 

Como se propaga o Coronavírus (SARS-CoV-2)? 

Com base na evidência científica atual, 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. 

 

Para mais informações e recomendações consultar: www.covid19.min-saude.pt. 
 

 

É sabido que o risco de transmissão aumenta com a exposição a um número elevado de 

pessoas, especialmente em ambientes fechados. Por isso, medidas adicionais devem ser 

tomadas para assegurar a minimização da transmissão da doença nestes contextos. 

O que facilita o contágio? 

 Deficiente higiene das mãos; 

 Contacto com objetos ou materiais contaminados; 

http://www.covid19.min-saude.pt/
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 Permanência em ambientes fechados e pouco arejados; 

 Proximidade com pessoas infetadas. 

 

 

3.ORIENTAÇÕES DA DIREÇÃO GERAL DE SAÚDE RELATIVAMENTE 
AO PRÓXIMO ANO LETIVO, 2020/2021 

Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela 

Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à classificação de 

pandemia, no dia 11 de março de 2020 e de acordo com a Orientação nº 006/2020 da DGS, 

antes do início das atividades em regime presencial, o Agrupamento de Escolas de Valpaços 

procedeu à atualização do Plano de Contingência para a COVID-19, para o ano letivo 

2020/2021, atendendo às Orientações para o referido ano. 

Em Portugal, as medidas de Saúde Pública têm sido implementadas de acordo com as várias 

fases de preparação e resposta a situações epidémicas, de forma a diminuir a transmissão do 

vírus, prestar os cuidados de saúde adequados a todos os doentes e proteger a Saúde Pública. 

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. Deste modo, 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. 

Assim, em cumprimento das orientações da Direção - Geral da Saúde (DGS), estabelecem-se 

diretrizes para a reorganização do funcionamento de cada estabelecimento de educação, no 

próximo ano letivo, no AEV. 

Sem descurar as medidas excecionais que a situação pandémica que vivemos exige, estas 

orientações têm como objetivo apoiar do ponto de vista pedagógico, as instituições, os 

profissionais e as famílias, bem como assegurar a proteção de todos. 

Pese, embora, a recomendação atual de distanciamento físico, não podemos perder de vista a 

importância das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças e alunos, bem como a 

garantia do seu bem-estar. É também essencial considerar que as interações e as relações que 

as crianças e alunos estabelecem com os adultos e com os seus pares são a base para a sua 

aprendizagem e desenvolvimento. 

Toda a comunidade educativa - educadoras de infância, professores, diretora, coordenadores de 

estabelecimento, e pessoal não docente terá um papel essencial no sentido de garantir as 

condições necessárias para que as crianças e alunos possam frequentar os estabelecimentos 

escolares com o máximo de segurança. 
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Neste sentido, apresentam-se as medidas gerais que suportam a atualização do Plano de 

Contingência para a abertura do ano letivo 2020/2021, segundo as Orientações da DGS, da DGE 

e da DGEstE. 

 

3.1. Medidas Gerais 

A direção de cada agrupamento de escolas ou escola não agrupada (AE/ENA) é responsável 

por: 

a) Elaborar ou atualizar o Plano de Contingência para a COVID-19, de acordo com a 

Orientação nº 006/2020 da DGS, antes do início das atividades em regime presencial. 

Este deve ser específico para cada AE/ENA e deve prever, entre outros: 

i. Os procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19 no 

estabelecimento de educação ou ensino; 

ii. A existência de uma área de isolamento equipada com telefone, cadeira, 

água e alguns alimentos não perecíveis, e acesso a instalação sanitária; 

iii. Os trajetos possíveis para o caso suspeito se deslocar ou ser levado até à 

área de isolamento; 

iv. A atualização dos contactos de emergência das crianças ou alunos e do 

fluxo de informação aos encarregados de educação; 

v. 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; 

vi. A constante atualização da informação sobre a situação epidemiológica local 

relativa àCOVID-19; 

vii. A divulgação do Plano por todos os profissionais (pessoal docente e não 

docente), alunos e encarregados de educação, para que todos estejam 

informados sobre o mesmo. 

b) 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; 

c) Confirmar que todas as escolas e estabelecimentos de educação pré-escolar 

apresentam 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; 

d) Procurar garantir as condições necessárias para cumprir com as recomendações de 

distanciamento físico; 

e) Garantir o cumprimento da utilização de máscaras para acesso e permanência nos 

estabelecimentos de educação e ensino, pelo pessoal docente e não docente, pelos 
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alunos a partir do 2.º ciclo do ensino básico, e ainda encarregados de educação, 

fornecedores e outros elementos externos; 

 
f) Informar a comunidade educativa relativamente às normas de conduta a obedecer, no 

actual contexto, e que visam a prevenção e o controlo da transmissão da COVID-19 

(correta higienização das mãos, etiqueta respiratória e colocação da máscara - anexos 

I, II, III, IV, V E VI). A informação deve estar afixada em locais visíveis do recinto 

escolar e, sempre que possível, ser enviada por via digital. Deve ainda a comunidade 

educativa ser informada sobre todas as alterações à organização e funcionamento do 

respetivo estabelecimento; 

g) Confirmar que a gestão de resíduos é mantida, diariamente, sem necessidade de 

proceder a tratamento especial; 

h) Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças e dos 

alunos, devem manter-se as janelas e/ou portas abertas, de modo a permitir uma 

melhor circulação do ar e evitar toques desnecessários em superfícies; 

i) Deve ser acautelada a disponibilização de solução antissética de base alcoólica 

(SABA) à entrada dos recintos; 

j) Garantir a existência de material e produtos de limpeza para os procedimentos 

adequados de desinfeção e limpeza dos edifícios escolares, de acordo com a 

Orientação nº 014/2020 da DGS e com o documento da Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares (DGEstE), com a orientação da DGS e a colaboração das 

Forças Armadas, sobre “Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar, no 

contexto da pandemiaCOVID-19”; 

k) Cada AE/ENA deve ter estabelecido um plano de higienização que tenha por referência 

a Informação da DGEstE, com a orientação da DGS e a colaboração das Forças 

Armadas (“Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar no contexto da 

pandemia COVID-19”). Este plano de higienização dos espaços e equipamentos deve 

estar afixado em local visível e deve ser do conhecimento dos profissionais com 

funções de limpeza. Antes da reabertura dos estabelecimentos, deve ser feita uma 

limpeza geral; 

l) Para aumentar a capacitação do pessoal não docente responsável pela limpeza e 

desinfeção do edifício escolar e pela gestão de resíduos, deverá ser acautelada, 

sempre que possível, formação adequada, em articulação com o Programa de 

Prevenção e Controlo de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos, da DGS; 

m) Pessoas externas ao processo educativo (p. ex. fornecedores) só devem entrar no 

recinto escolar quando tal for imprescindível e, sempre, de forma segura, utilizando 

máscara e evitando contacto com as crianças, alunos e pessoal docente e não 

docente; 
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n) Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos, sempre que 

possível; 

o) Devem suspender-se eventos e reuniões com um número alargado de pessoas; 

p) Privilegiar a via digital ou telefónica no contacto com os encarregados de educação. 

Nos casos em que seja necessário reunir presencialmente, estas reuniões deverão ser, 

preferencialmente, individuais ou em pequenos grupos, mantendo as medidas de 

higiene e distanciamento; 

q) As crianças, os alunos, bem como o pessoal docente e não docente com sinais ou 

sintomas sugestivos de COVID-19 não devem apresentar-se no estabelecimento de 

educação pré-escolar ou na escola. Devem contactar o SNS 24 (808242424) ou outras 

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

indicações fornecidas, pelos profissionais de saúde. 

O sucesso das medidas de Saúde Pública depende da colaboração de todos os cidadãos, das 

instituições e organizações, e da sociedade.  

As orientações para o próximo ano letivo, 2020/2021 incluem pontos importantes na prevenção da 

transmissão da COVID-19, nas escolas e estabelecimentos de educação pré-escolar, tal como os 

procedimentos a adotar perante um caso suspeito, de modo a diminuir a transmissão de SARS-

CoV-2 nestes contextos. 

Assim, todos os estabelecimentos escolares têm de estar devidamente preparados para a 

abordagem de casos suspeitos de COVID-19, assim como para prevenir e minimizar a 

transmissão desta doença, através da ativação e atualização dos seus Planos de Contingência. 
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Plano de Contingência das 
escolas e estabelecimentos de 
educação pré-escolar do AEV 

(Covid-19) 
 
 

Atendendo às orientações para o próximo ano letivo no que respeita às escolas e 

estabelecimentos de educação pré-escolar, o Agrupamento de Escolas de Valpaços 

actualizou o Plano de Contingência específico para o Covid-19, a aplicar nas suas 

Unidades Orgânicas, tendo como referência as recomendações recebidas por parte 

das autoridades de saúde pública e DGE. 

O presente Plano de Contingência define, dessa forma, o nível de resposta e de ação 

dos estabelecimentos escolares para minimizar os riscos de transmissão do Covid-19, 

e ainda os procedimentos relacionados com a reabertura da prestação de serviço 

presencial, no contexto da pandemia causada pela doença Covid-19. 

A estruturação do nível de resposta foi definida atendendo ao atual conhecimento da 

propagação da doença e desencadeia-se a cinco níveis, a saber: 

 

1. Divulgação de informação sobre a Covid-19, precauções de contágio e medidas 

a adotar na eventualidade de casos suspeitos; 

a. Divulgação massiva da informção; 

b. Recomendações sobre cuidados de higiene e precauções de contágio; 

c. Monitorização de eventuais casos suspeitos; 

2. Adequação das instalações para a reabertura da prestação de serviço 

presencial; 

3. Procedimentos a adotar pelos funcionários; 

4. Procedimentos a adotar pelos encarregados de educação e elementos externos 

à instituição (ex. fornecedores); 

5. Procedimentos relacionados com cuidados aos utentes (equipa educativa); 
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4. INFORMAÇÕES, PRECAUÇÕES DE CONTÁGIO E MEDIDAS A 
ADOTAR PERANTE CASO SUSPEITO 

4.1. Divulgação de informação 

a) Com a entrada em vigor deste plano de contingência e ação, que visa a preparação do 

próximo ano letivo, 2020/2021 e até que se justifiquem procedimentos diferentes, 

continuam a ser divulgados no site https://www.aevalpacos.pt/, assim como nos 

suportes físicos dentro dos estabelecimentos escolares, todos os comunicados, 

orientações e informações publicadas pela Direção Geral de Saúde no site 

https://www.dgs.pt/. 

b) Sempre que se justificar serão emitidas explicações internas sobre dúvidas que surjam 

no âmbito dos comunicados, orientações e informações publicadas pela DGS. 

c) Divulgar o plano de contingência aos funcionários das diversas unidades orgânicas. A 

área de isolamento, em cada uma, foi identificada, de acordo com o previsto no ponto 

5.2.1. da Orientação 6/2020 da DGS. 

d) Todos os funcionários receberão indicações específicas para o uso dos equipamentos 

de proteção individual, assegurando o devido cumprimento das regras de colocação, 

uso e descarte dos equipamentos nos locais definidos para o efeito. 

e) Todas as alterações resultantes de revisões do presente Plano de Contingência ou de 

novas orientações emitidas pelas autoridades serão divulgadas aos funcionários, com 

particular ênfase nas alterações resultantes da abertura do próximo ano letivo, 

20200/2021. 

f)  As atividades decorrerão preferencialmente em espaços ou salas mais amplas e 

arejadas. Deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças/alunos 

quando estão em mesas. As mesas estão dispostas com a mesma orientação, evitando 

uma disposição que implique ter crianças/alunos de frente uns para os outros; 

g) Estão definidos circuitos e procedimentos no interior da escola, que promovem o 

distanciamento físico entre os utentes, nomeadamente no percurso desde a entrada da 

escola até à sala de atividades e às casas de banho, de forma a evitar o contacto entre 

as crianças; 

h) Os percursos para a sala de isolamento, estão identificados de acordo com o Plano de 

Contingência implementado; 

i)  Evitar a concentração de crianças e alunos nos espaços comuns da escola e 

estabelecimentos da educação pré-escolar; 

https://www.aevalpacos.pt/
https://www.dgs.pt/
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j)  Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos; 

k) Manter abertas, sempre que possível e que tal não comprometa a segurança das 

crianças e alunos, as portas dos vários recintos e, eventualmente, as janelas, para 

evitar toques desnecessários em superfícies e manter os espaços arejados; 

l) Assegurar a presença dos recursos humanos estritamente necessários ao 

funcionamento das atividades letivas presenciais (pessoal docente e pessoal não 

docente); 

m) Como medida complementar para limitar a transmissão de SARS-CoV-2 na 

comunidade, foi lançada no passado dia 13 de abril pela DGS, a Informação N.º 

009/2020 que considera a utilização de máscaras, para todo o pessoal docente e não 

docente, assegurando que em nenhuma situação são colocadas máscaras às crianças; 

a. Dispensador de solução antisséptica de base alcoólica (SABA) para desinfetar as mãos 

à entrada do recinto escolar; 

n) O tipo de máscara a utilizar depende do tipo de exposição a que o indivíduo está 

sujeito. É também importante destacar que o uso de máscara implica o conhecimento 

das técnicas de colocação, uso e remoção da máscara e que, a sua utilização é uma 

medida de proteção adicional e não substitui os restantes cuidados que têm vindo a ser 

divulgados, nomeadamente, o distanciamento social e a higienização das mãos. 

o) Em cada unidade orgânica do Agrupamento de Escolas de Valpaços, está identificada a 

área de isolamento, definida nos termos do ponto 5.2.1 da Orientação N.° 006/2020 emitida 

pela Direção Geral da Saúde, no dia 26/02/2020. Esta área deverá estar equipada com: 

 telefone; 

 cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do  suspeito de infeção por COVID-19, 

enquanto aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM); 

 kit com água e alguns alimentos não perecíveis; 

 contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico); 

 solução antisséptica de base alcoólica – SABA; 

 toalhetes de papel; 

 máscara(s) cirúrgica(s); 

 luvas descartáveis;  

 termómetro 

Nesta área, ou próxima dela, deve existir uma instalação sanitária devidamente equipada, 

nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização 

exclusiva do Caso Suspeito. 
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4.2. Designação de Ponto Focal  
 

De cada equipa de trabalho é designado um responsável (Ponto Focal) pela gestão de 

qualquer caso suspeito de COVID-19. Os alunos/pessoal docente e não docente do 

Agrupamento serão informados quem é o Ponto Focal da sua escola, através da informação 

afixada em suporte físico, em lugar a definir em cada escola e estabelecimento de 

educação pré-escolar e respetivas salas de aulas ou de atividades. É a este Ponto Focal 

que deverá ser reportada uma situação de doença enquadrada de um aluno/docente/não 

docente com sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso 

possível de COVID-19. Sempre que for reportada uma situação de um aluno/docente/não 

docente com sintomas, o Ponto Focal deverá assegurar o cumprimento dos procedimentos 

estabelecidos no Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de Valpaços para a 

Doença por Coronavírus (COVID-19). O Ponto Focal será o elemento que acompanhará o 

caso suspeito até à área de isolamento designada, prestará o apoio necessário e 

desencadeará os contactos estabelecidos no Plano de Contingência da Agrupamento de 

Escolas de Valpaços. 

 
4.3. Recomendações sobre cuidados gerais e precauções de contágio 

 
4.3.1. Cuidados de desinfeção e higienização 

 

a) Em pontos específicos das instalações da UO serão instalados dispensadores de 

produto de higienização antissético das mãos, que possam ser usados como alternativa 

à lavagem das mãos com água e sabão. 

b) Durante a sua permanência nas instalações, sempre que possível, os funcionários do 

estabelecimento escolar e os utentes devem cumprir os procedimentos básicos para a 

higienização das mãos (lavar as mãos com água e sabão durante pelo menos 20 

segundos, cobrindo todas as superfícies das mãos e esfregando-as com papel 

descartável até ficarem secas; sabão e água devem ser usados, preferencialmente, se 

as mãos estiverem visivelmente sujas). (Anexo II, III e VI). A máscara não deve ser 

retirada para tossir ou espirrar, devendo ser substituída caso fique contaminada com 

secreções. 

c) Sempre que qualquer pessoa tenha necessidade de espirrar ou de tossir, deverá cumprir os 

procedimentos de etiqueta respiratória evitando tossir ou espirrar para as mãos, tossindo e/ou 

espirrando para o antebraço ou manga, com o antebraço fletido ou usar lenço de papel e 

higienizar as mãos após o contacto com secreções respiratórias. 



 

14  

d) As pessoas que sintam tosse, febre ou dificuldade respiratória devem permanecer em 

casa e não se deslocar para o local de trabalho/estabelecimento escolar. 

e) Deverão ser implementados procedimentos de conduta social, evitando apertos de mão e 

contactos próximos com pessoas que apresentem sinais de infeções respiratórias. 

f) Adicionalmente, serão implementados e operacionalizados: 

 Procedimentos de limpeza e desinfeção do edifício, nomeadamente através da 

desinfeção de superfícies mais manuseadas (puxadores, corrimões), de mesas e 

cadeiras e de arejamento de salas, e refeitórios; 

 Procedimentos de limpeza e desinfeção de salas comuns e espaços de higiene; 

 Procedimentos de limpeza e desinfeção de loiças, utensílios e bancadas; 

 Procedimentos de limpeza e desinfeção de panos e esfregonas. 
 
 
 

4.3.2. Medidas de prevenção específicas 

 
Os estabelecimentos escolares do AEV implementaram as seguintes medidas: 

 Disponibilização de dispensadores de solução alcoólica nos espaços comuns (salas 

de atividades e instalações sanitárias).  

 Divulgação de informação ao pessoal docente / não docente, alunos e encarregados 

de educação (quando necessário). 

 Definição de uma área de isolamento. 

 Distribuição de EPI: máscaras e luvas. 

 Implementação de Plano de Higienização. 

 
4.3.3. Conduta social preventiva e precauções de contágio 

 
Nos estabelecimentos da educação pré-escolar, o acesso às instalações está limitado aos 

funcionários da instituição, que devem usar os equipamentos de proteção individual 

definidos e os procedimentos de acesso, conduta preventiva e higiene, durante toda a sua 

permanência nas instalações, incluindo no período das suas folgas, e aos utentes do 

Jardim de Infância, que devem respeitar as indicações relativas ao acesso ao edifício e 

respetivos horários, relativas ao vestuário e higiene. 

Na educação pré-escolar deverão ser implementados procedimentos de conduta social 

preventiva, recorrendo ao distanciamento social entre adultos e utente, exceto na 

prestação de cuidados de higiene e alimentação aos utentes, a realizar somente pelos 
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adultos responsáveis por estes. 

Em qualquer estabelecimento escolar, ainda, haverá maior rigor no afastamento, no caso 

de identificação de qualquer um dos sintomas associados à Covid-19 (febre, tosse, 

distúrbios gastrointestinais, entre outros), com ativação do plano de contingência e 

isolamento aquando da identificação de casos suspeitos e notificação da linha Saúde 24. 

Os utentes identificados com sintomas suspeitos somente poderão regressar para ao 

estabelecimento escolar com a apresentação de declaração médica a referir ausência de 

contraindicações para frequentar a instituição. 

Os utentes ou pessoas devidamente autorizadas que apresentem sintomas de tosse, 

febre ou outros sintomas associados à Covid-19, não devem apresentar-se no 

estabelecimento escolar do AEV.  

Os funcionários do AEV e os encarregados de educação/pais devem informar a Diretora 

do Agrupamento de Escolas de Valpaços (aev@aevalpacos.pt) caso tenham estado em 

contacto com casos suspeitos ou caso apresentem os respetivos sintomas. 

 
4.4. Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar 
no contexto da pandemia covid-19 
 

4.4.1. Medidas gerais 

As Assistentes Operacionais dos diferentes estabelecimentos escolares, do Agrupamento 

de Escolas de Valpaços, com a colaboração da Autarquia, frequentaram formação, de 

forma, a capacita-los para o cumprimento das regras de utilização de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) (de acordo com (anexo I e VI) e de lavagem correta das mãos de 

acordo com (anexo II, III e IV). 

Cada estabelecimento de ensino terá um plano de limpeza, devendo salvaguardar: 

 A afixação de informação útil em local visível e acessível aos funcionários; 

 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 (anexo VII). 

 
 

4.4.2. Procedimento 

Quando se vai desinfetar uma área, as principais preocupações a ter em conta são: 
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 Equipamentos de Proteção Individual (EPI): 

o 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. Sobre EPI, consultar (anexo I, II, e VI). 

 Entrada na “área suja”: 

o 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; 

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

 Operação dentro da “área suja”: 

o Começar a limpar de alto para baixo e das zonas mais distantes da porta de 

entrada para a porta de entrada/saída; 

o 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; 

o 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”: 

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

fechar as janelas; 

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

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

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

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

o Terminadas as limpezas, colocar os EPI reutilizáveis, em embalagem 
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própria hermeticamente fechada, para os transportar até à zona de 

desinfeção/lavagem do material e os EPI descartáveis nos sacos de 

resíduos. 

 Resíduos: 

o 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. 

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

possam ser mexidos. 

4.4.3. Frequência de limpeza 

A desinfeção dos espaços e superfícies deve ser efetuada, com frequência diária e sempre 

que se mostrar necessário, de acordo com a técnica abaixo descrita. 

As frequências de referência são: 

 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 atividades – no final de cada utilização, sempre que haja mudança de 

grupo; 

 Salas de professores – de manhã e à tarde; 

 Uma vez por semana serão reforçados os serviços de desinfeção e 

higienização de espaços, como: salas de aula e casas de banho, com a 

cooperação dos serviços especiais de desinfeção, higienização e limpeza da 

autarquia.  

 
4.4.4. Produtos e técnicas de desinfeção de espaços escolares 

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 
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desinfetante e álcool a 70º (para superfícies que não suportam o hipoclorito de 

sódio), siga as indicações do (anexo VIII). 

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) Procedimentos 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. 

 

e) 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 
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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 VIII) 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: 

 Parte interior: 

 

- Aplicar o produto detergente com base desinfetante, deixando atuar 

durante, pelo menos, 5 minutos; 

- Esfregar bem por dentro com a piaçaba; 

- Puxar o autoclismo com a piaçaba ainda dentro da sanita para que este 

também fique limpo; 

- Volte a puxar a água. 

 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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3. O chão deve ser lavado como descrito anteriormente. 

 

5. MONITORIZAÇÃO DE EVENTUAIS CASOS SUSPEITOS 
 

De acordo com as mais recentes orientações da DGS estão definidos os conceitos de casos 

suspeitos, casos prováveis e casos confirmados.  

São considerados casos suspeitos todas as pessoas que apresentem infeção respiratória aguda, 

febre, tosse ou dificuldades respiratórias e tenham, nos últimos 14 dias histórico de viagens para 

áreas com transmissão comunitária ativa ou que tenham tido contacto confirmado ou provável 

com sujeitos infetados por SARS-CoV-2 (COVID-19).  

São considerados casos prováveis os casos suspeitos com teste realizado inconclusivo ou 

positivo para SARS-CoV-2 (COVID- 19).  

São considerados casos confirmados todos aqueles que independentemente dos sinais ou 

sintomas tenham confirmação laboratorial de SARS-CoV-2 (COVID-19). 

5.1. Procedimentos perante caso suspeito 

 
Qualquer funcionário de um Jardim de Infância de uma Unidade Orgânica do AEV com 

sinais e sintomas de Covid-19 ou que identifique um adulto ou criança com sintomas de 

Covid-19 compatíveis com a definição do caso suspeito, deve informar os responsáveis 

diretos (preferencialmente por via telefónica), encaminhar-se ou ser encaminhado para a 

área de isolamento área, definida para o respetivo edifício, pelos circuitos definidos, 

evitando o contacto com outras pessoas e usando o material de segurança disponível 

nas salas (máscara e fato de proteção). 

O responsável direto (Ponto Focal) deve contactar, de imediato, a Direção do AEV e garantir 

que seja prestada a assistência adequada ao Membro da Comunidade Escolar até à área 

de “isolamento”, assegurando-se, sempre que possível, a distância de segurança 

(superior a 1 metro) do doente e recorrendo à máscara descartável e luvas, para além do 

cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção (PBCI) quanto à higiene das 

mãos, após contacto com o doente. 

O membro da Comunidade Educativa que manifestar sintomas deve usar uma máscara 

cirúrgica. Deve ser verificado se a máscara se encontra bem ajustada (ou seja: 

ajustamento da máscara à face, de modo a permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas 

laterais da face. Em homens com barba, poderá ser feita uma adaptação a esta medida - 

máscara cirúrgica complementada com um lenço de papel). Sempre que a máscara estiver 
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húmida devera ser substituída por outra.   

Deve ser realizada, com a maior brevidade possível, o contacto para a linha SNS 24, de 

modo a que se possam seguir as indicações dadas pelos profissionais de saúde e deve 

ser evitado o uso dos espaços frequentados pelo caso suspeito. 

O profissional de saúde do SNS 24 questionará o doente quanto a sinais e sintomas e 

ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. Após avaliação, o 

SNS 24 informará o doente: 

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

situação clínica do doente; 

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

(LAM), da Direção – Geral da Saúde, para validação da suspeição. Desta validação o 

resultado poderá ser: 

 Caso Suspeito Não Validado, este fica encerrado para COVID-19. 0 SNS 24 definirá os 

procedimentos habituais e o doente informará a Direção da não validação, e este último 

deverá informar o médico responsável; 

 Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde Regional, 

iniciando-se a investigação Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a 

gestão de contactos. O responsável direto do doente informará a Direção da existência 

de um caso suspeito validado no Estabelecimento de Ensino. 

  Na situação de Caso suspeito validado: 

 O doente deverá permanecer na área de “isolamento” (com máscara cirúrgica, desde que a 

sua condição clínica o permita), até à chegada da equipa do Instituto Nacional de 

Emergência Médica (INEM), ativada pela DGS, que assegurará o transporte para o 

Hospital de referência, onde serão colhidas as amostras biológicas para testes laboratoriais; 

 No caso de se tratar 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. 

 Se o caso suspeito for uma criança, deve ser contactado, de imediato, o respetivo 

encarregado de educação, que se deverá dirigir ao Jardim de Infância e aguardar as 

instruções das autoridades de saúde sobre o procedimento a adotar. 

 Após saída das instalações do caso suspeito/confirmado, será realizada a limpeza e 

desinfeção da área de isolamento e será reforçada a limpeza e desinfeção, 
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principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo 

doente confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminadas. 

 O acesso dos outros membros da Comunidade Educativa à área de “isolamento” 

ficará interditado (exceto ao responsável por prestar assistência); 

 A Direção colaborará com a Autoridade de Saúde Local na identificação dos contactos 

próximos do doente  (Caso  Suspeito  Validado); 

 A Direção informará o médico responsável pela vigilância da saúde do doente; 

 A Direção informará os restantes membros da Comunidade Educativa da existência 

de caso suspeito validado, a aguardar resultados de testes laboratoriais, mediante os 

procedimentos de comunicação estabelecidos no Plano de Contingência; 

5.2. Na situação de Caso Confirmado: 
 
A Direção deve: 

 

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

 

 Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente 

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

estarem contaminadas. Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local 

ocupado pelo doente confirmado (incluindo materiais e equipamentos utilizados por 

este); 

 .Os procedimentos de limpeza e desinfeção deverão ser implementados pela 

equipa operacional, recorrendo a meios de proteção adicionais, e armazenando os 

resíduos associados ao caso confirmado (ex. lenços, luvas, máscara) em saco de 

plástico grosso, devidamente fechado, 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), que deverá ser depois 

segregado de forma específica devido ao risco biológico de contágio. 

 A Autoridade de Saúde Local, em estreita articulação com o médico, comunicará à DGS 

informações sobre as medidas implementadas no Estabelecimento de Ensino, e sobre o 

estado de saúde dos contactos próximos do doente, de forma a facilitar a aplicação de 

medidas de Saúde Pública aos contactos de alto risco. Para o efeito, os 

estabelecimentos devem manter atualizados os contactos das Autoridades de Saúde 
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territorialmente competentes. 

 Procedimento de vigilância de contactos próximos 
 
Considera-se "contacto próximo" um Membro 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. 

 

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

 “Alto risco de exposição”, é definido como: 

• Membro da Comunidade Escolar que partilhe gabinete, sala, secção, zona até 1 metro 

do Caso Confirmado; 

• Membro da Comunidade Escolar que esteve face-a-face com o Caso 

Confirmado ou que esteve com este em espaço fechado; 

• Membro da Comunidade Escolar que partilhou com o Caso Confirmado loiça 

(pratos, copos, talheres), toalhas ou outros objetos ou equipamentos que possam estar 

contaminados com expectoração, sangue e/ou gotículas respiratórias. 

 “Baixo risco de exposição” (casual), é definido como: 

 Membro da Comunidade Escolar que teve contacto esporádico (momentâneo) com o 

Caso Confirmado (ex. em movimento/circuIação durante o qual houve exposição 

a gotículas/secreções respiratórias através de conversa face-a-face superior a 15 

minutos, tosse ou espirro). 

 Membro da Comunidade Escolar que prestou assistência ao Caso Confirmado, 

desde que tenha(m)  seguido as medidas de prevenção (ex. utilização adequada da 

de luvas; higiene das mãos). 

Internamente, recomenda-se a todos os Membros da Comunidade Escolar que 

possam, eventualmente, ter estado numa qualquer das situações referidas 

anteriormente e, caso apresentem algum sintoma de infeção respiratória, 

deverão comunicar de imediato com a linha de Saúde 24, pelo n.º 808 242424 e 

informar a Direção.  
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6. ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA A REABERTURA DO 

SERVIÇO PRESENCIAL 

 
6.1. Enquadramento 

 

As orientações para o próximo ano letivo, 2020/2021, define um conjunto de medidas 

gerais, de organização do espaço para a educação pré-escolar e organização escolar para 

o ensino básico e secundário, código de conduta e procedimentos perante caso suspeito. 

 

6.1.1. Organização do espaço – Educação-escolar 

 Sempre que o estabelecimento disponha de espaços que não estão a ser usados 

poderá utilizá-los para expansão do estabelecimento, desde que adequados para o efeito. 

 As crianças e o pessoal docente e não docente devem ser organizados em salas ou 

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

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

mesas, sem comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas. 

 Deve ser privilegiada a utilização das salas ou espaços mais amplos e arejados. 

 Devem ser definidos circuitos de circulação interna, permitindo uma melhor orientação 

espacial de crianças e adultos e, ao mesmo tempo, uma higienização mais eficaz do 

espaço e dos equipamentos. 

 O estabelecimento deve criar espaços “sujos” e espaços “limpos” e estabelecer 

diferentes 

circuitos de entrada e de saída, bem como de acesso às salas, sempre que possível. 

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

espaço do jardim de infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento, 

devendo ser higienizado, todos os dias, após a saída da criança. Os profissionais 

deverão cumprir a mesma orientação. 
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 Deve garantir-se a existência de material individual necessário para cada atividade, ou 

a desinfeção do mesmo entre utilizações. 

 Deve remover-se das salas os acessórios não essenciais à prática das atividades 

pedagógicas, reforçando a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem. 

 Deve solicitar-se aos encarregados de educação que não deixem as crianças levar 

de casa brinquedos ou outros objetos não necessários. 

 Deve evitar-se concentrações nas idas à casa de banho. 

 Devem ser assegurados os apoios presenciais mobilizados para as crianças 

acompanhadas pelos técnicos e/ou docentes da Intervenção Precoce. Este trabalho deve 

ser acompanhado pela equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva (EMAEI), em 

estreita articulação com o educador e com as equipas locais a funcionar no âmbito do 

Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI). 

 Na organização da rotina diária, procurar desfasar os momentos de permanência dos 

diferentes grupos de crianças no recreio e/ou dividir por zonas afetas a cada grupo. Os 

equipamentos devem ser higienizados após a utilização de cada grupo. 

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

distanciamento e higiene: 

a. A deslocação para a sala de refeições, caso aplicável, deve ser desfasada para 

evitar o cruzamento de crianças, ou, quando tal não for possível, será de 

considerar fazer as refeições na sala de atividades; 

b. Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas, 

para que o façam de forma correta; 

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

distanciamento físico possível entre crianças; 

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

superfícies utilizadas; 

e. Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos; 

f. Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos encarregados de 

educação devem ser colocados em saco descartável, quando aplicável; 
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g. As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o 

afastamento físico entre profissionais. 

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

de educação, ou por pessoa por ele designada, e recebidas por um profissional 

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

recinto. 

 Sempre que aplicável, devem ser assegurados especiais cuidados na troca de 

fraldas, com higienização das mãos dos profissionais e das crianças, bem como da 

bancada, antes e depois da muda de fralda. 

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

fechado. 

6.1.2. Práticas pedagógicas - Educação Pré-escolar 

 Tendo em consideração a situação que vivemos e a especificidade de cada contexto 

implicam, necessariamente, uma flexibilidade e adequação na organização das rotinas, 

dos espaços, dos materiais e das atividades. 

 Estabelecer uma nova rotina pedagógica, tendo em conta as presentes orientações, 

em articulação com os fundamentos e princípios da pedagogia para a infância definidos 

nas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar (OCEPE). 

 Pese embora a recomendação de distanciamento físico, importa não perder de vista a 

importância das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças e a garantia do seu 

direito de brincar. 

 Estar atento ao bem-estar das crianças e responder às necessidades emocionais, 

físicas e cognitivas das mesmas, uma vez que o desenvolvimento e a aprendizagem são 

indissociáveis. 

 É também essencial considerar que as interações e as relações que as crianças 

estabelecem com os adultos e com as outras crianças são a base para a sua 

aprendizagem e desenvolvimento. 

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

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

É importante prestar atenção às suas dúvidas e angústias, tranquilizando-as e ajudando-

as a compreender a importância do cumprimento destas novas regras, para a segurança 

e bem- estar de todos. 

 Conversar com as crianças acerca das alterações das suas rotinas e ouvir as suas 
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opiniões e sugestões. 

 Realizar o registo das novas regras de segurança e com as crianças elaborar 

cartazes, panfletos, etc., afixando-os em local visível do jardim de infância e/ou da sua 

sala. 

 Planear atividades e projetos, escutando as crianças sobre como os podem 

desenvolver, tendo em conta o contexto atual. 

 Privilegiar a utilização das tecnologias de modo diversificado com diferentes funções, 

como recolha de informação, registo, comunicação, etc., com recurso à projeção, por 

exemplo, de visitas virtuais a museus, parques, palácios, audição de concertos de 

música, visualização de peças de teatro e documentários sobre assuntos que lhes 

interessem. 

 Desenvolver as atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou 

individualmente, quando possível. 

 Sempre que possível, privilegiar atividades em espaços abertos (pátios, logradouros, 

jardins), preferencialmente, evitando grandes concentrações. 

 Promover atividades como a leitura de histórias em círculo alargado. 

 Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, 

evitando aqueles que, pelas suas características, apresentam maior risco de 

contaminação. 

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

devidamente desinfetados entre utilizações. 

 Se uma criança se encontrar atestadamente em grupo de risco, deve ser assegurado 

o apoio individualizado, envolvendo a EMAEI no acompanhamento da criança em estreita 

articulação com o docente e a família. 

 Privilegiar, sempre que possível, o contacto com as famílias à entrada da instituição, 

mantendo o distanciamento físico recomendado, possibilitando que a articulação possa 

ser veiculada ou complementada, regularmente, via telefone ou por meios digitais, de 

modo a que, na adaptação a esta nova realidade, haja articulação e continuidade entre o 

jardim de infância e a família. 

 
6.1.3. Organização Escolar – Ensinos Básico e Secundário 

No quadro da autonomia das escolas, e desde que as condições físicas o permitam, 

devem ser observados os seguintes procedimentos: 

 Os alunos devem ser organizados, preferencialmente, em grupos/turmas, mantendo-

se esta organização ao longo de todo o período de permanência na escola. Os 
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grupos/turmas devem ter, sempre que possível, horários de aulas, intervalos e 

período de refeições organizados de forma a evitar o contacto com outros 

grupos/turmas; 

 As aulas de cada turma devem decorrer, sempre que possível, na mesma sala e com 

lugar/secretária fixo por aluno; 

 Privilegiar a utilização de salas amplas e arejadas, sendo que as salas devem ser 

utilizadas de acordo com a sua dimensão e características da escola, em função do 

número de alunos por turma; 

 Nas salas, devem ser mantidas as medidas de distanciamento, garantindo a 

maximização do espaço entre pessoas. Assim: 

a. As mesas devem ser dispostas, sempre que possível, junto das paredes e 

janelas, de acordo com a estrutura física das salas; 

b. As mesas devem estar dispostas, preferencialmente, com a mesma orientação. 

Pode ainda optar-se por outro tipo de organização do espaço, evitando uma 

disposição que implique ter alunos virados de frente uns para os outros; 

c. Sempre que possível, deve garantir-se um distanciamento físico entre os alunos 

e alunos/docentes de, pelo menos, 1 metro, sem comprometer o normal 

funcionamento das atividades letivas. 

 As atividades desportivas, bem com outras atividades que impliquem maior contacto 

físico, devem ser planificadas e adequadas às orientações das autoridades de saúde 

em vigor; 

 Os intervalos entre as aulas devem ter a menor duração possível, devendo os alunos 

permanecer, tanto quanto possível, em zonas específicas, definidas pela escola; 

 Definir e identificar circuitos e procedimentos no interior da escola, que promovam o 

distanciamento físico, nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até à 

sala de aula e nos acessos aos locais de atendimento e convívio como, por exemplo: 

refeitório, bufete/bar, papelaria, salas de apoio, polivalente, entradas de pavilhões e 

casas de banho. Estes devem ser divulgados a toda a comunidade escolar, no início 

das atividades letivas; 

 Evitar a concentração de alunos nos espaços comuns da escola, nomeadamente na 

biblioteca ou nas salas de informática; 
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 Criar e divulgar regras de utilização das salas do pessoal docente e não docente; 

 Definir procedimentos para utilização dos refeitórios, designadamente com as 

seguintes normas de funcionamento: 

a. Períodos de almoço, sempre que possível, desfasados entre turmas, de forma a 

respeitar as regras de distanciamento e evitando a concentração de alunos; 

b. Prever a possibilidade de recurso a refeição na modalidade de take-away; 

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

parte de qualquer utente; 

d. Utilização obrigatória de máscara, exceto no período de refeição; 

e. Talheres e guardanapos devem ser fornecidos dentro de embalagem; 

f. Higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada utilização; 

g. Retirar artigos decorativos e outros objetos das mesas; 

h. Assegurar uma boa ventilação e renovação doar. 

 Por serem espaços de utilização comum e com superfícies de contacto frequente, 

nos bares/bufetes deve-se aumentar a frequência de limpeza e higienização após 

utilização (balcões, mesas, cadeiras), e devem ser seguidas as seguintes normas de 

funcionamento: 

a. Higienização das mãos à entrada e à saída; 

b. Utilização obrigatória de máscara, exceto no período de refeição; 

c. Distanciamento físico; 

d. Definir lotação máxima, de acordo com as características do espaço, evitando 

concentrações; 

e. Assegurar uma boa ventilação e renovação doar. 

 Reforçar a equipa de educação para a saúde no AEV, compostas por pessoal 

docente e não docente, em colaboração permanente com os centros de saúde 

(equipas de saúde escolar), associações de pais e de estudantes e outros - 

responsáveis por elaborar e coordenar os respetivos planos de saúde, promovendo-
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se, entre outras ações, sessões de informação/sensibilização para toda a 

comunidade escolar. 

 

6.1.4. Código de conduta 

No ano letivo 2020/2021, devem ser mantidos os esforços para conter a propagação do 

novo coronavírus. 

Além do uso de máscara dentro dos recintos escolares, devem ser mantidas as regras de 

higienização das mãos e etiqueta respiratória, promovendo-se ainda, a maximização do 

distanciamento físico. 

Neste sentido, reforçam-se as medidas de prevenção diária que deverão continuar a ser 

implementadas por toda a comunidade educativa, dentro dos recintos: 

 Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, alunos a partir do 2.º ciclo do 

ensino básico, e ainda encarregados de educação, fornecedores e outros elementos 

externos); 

 Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma 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 necessário; 

 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; 

 Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, 

interruptores, etc. 

Perante estas orientações da DGEstE, da DGE e da DGS, impõe-se que sejam 

assegurados procedimentos, através da implementação, em cada unidade orgânica, de um 
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plano de medidas que mitigue a possibilidade de contágio, garantindo a segurança da 

comunidade educativa. 

Assim, em cumprimento das orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), as instituições 

devem rever e adaptar os seus planos de contingência, de acordo com as orientações 

006/2020 e 014/2020 da DGS, assegurando, entre outros, os equipamentos de proteção 

individual para todos os funcionários da instituição, sanitários com água, sabão líquido e 

toalhetes de uso único para a higienização das mãos e os dispensadores de solução à base 

de álcool à entrada e à saída das instalações e nas salas de atividades (um por sala).  

Deve ser mantido um elo de ligação local com as Entidades da Saúde (Saúde Escolar e 

Unidades de Saúde Pública), Autarquias, Segurança Social e Proteção Civil, 

salvaguardando a necessidade de apoios ou recursos. 

 

6.1.5. Definição de zonas sujas e zonas limpas 
 

Devem ser definidas as zonas sujas e as zonas limpas de cada edifício da UO do AEV. 

Devem ainda ser devidamente sinalizadas e comunicadas essas zonas aos funcionários e 

aos utentes. 

 

As zonas sujas são zonas em que é feito o acesso ao edifício e em que se aplicam os 

procedimentos de higienização das mãos, colocação de equipamentos de proteção 

individual, troca de vestuário usado no exterior, zonas de casa de banho ou espaços de 

higiene individual dos utentes, e ainda os espaços de isolamento dos casos suspeitos de 

Covid-19 identificados durante a sua permanência na UO do AEV. 

 

As zonas limpas são zonas em que circulam utentes e funcionários com equipamentos de 

proteção individual e vestuário adequado, que aplicaram os cuidados de desinfeção e 

higiene quando saíram de uma zona suja. 

Na passagem de uma zona suja para uma zona limpa, os funcionários e os utentes devem 

proceder à desinfeção das mãos, evitando a contaminação dessas zonas. O mesmo deve 

acontecer com os elementos externos devidamente autorizados para aceder às zonas 

limpas. 

 

6.1.6. Definição de corredores de circulação 
 

Devem ser definidos corredores de circulação a seguir pelos grupos de utentes, de modo a 
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evitar cruzamentos entre os mesmos, nomeadamente no acesso ao edifício, acesso aos 

refeitórios e aos espaços exteriores, promovendo-se igualmente o desfasamento dos 

horários dos grupos. 

Devem ser definidos corredores de circulação para o acesso dos funcionários, que 

permitam a desinfeção à entrada e de modo a evitar o cruzamento com utentes. 

Os funcionários que abrem e fecham os edifícios terão corredores de circulação distintos, 

podendo ser definidos procedimentos diferentes de entrada e de saída. 

Devem ser definidas casas de banho separadas para os funcionários que pertencem à 

equipa educativa e para os restantes funcionários. 

Os corredores de circulação e as casas de banho devem ser devidamente assinalados e 

comunicados aos funcionários e aos utentes. 

Devem ser também definidos corredores de circulação específicos para outras pessoas 

devidamente autorizadas a aceder às instalações, que devem ser comunicadas aquando 

do acesso das mesmas nas instalações. 

Sempre que possível, as pessoas autorizadas a aceder às instalações devem ser 

acompanhadas por um funcionário designado para o efeito, durante toda a sua 

permanência nas instalações, de modo a assegurar o cumprimento das normas de 

circulação, uso de equipamento de proteção individual e normas de conduta preventiva. 

 

7. PREPARAÇÃO DA REABERTURA E AJUSTE DOS 
PROCEDIMENTOS INTERNOS 
 

Antes da reabertura dos estabelecimentos escolares, deve ser realizada uma limpeza 

geral às instalações, assegurando a higienização em conformidade com a orientação 

014/2020 da DGS. 

 

Devem ser adequados os procedimentos de limpeza, higienização, acesso ao edifício, 

acesso às zonas sujas e zonas limpas, comunicando os mesmos aos elementos 

envolvidos nos respetivos procedimentos. 

 

Devem ser reorganizados os processos, favorecendo a desmaterialização e privilegiando 

os meios digitais, no atendimento administrativo. 
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Deve ser divulgado o plano de contingência aos encarregados de educação, 

proporcionando momentos para esclarecimento das dúvidas e questões levantadas. 

Devem ser também comunicados os procedimentos relacionados com o acesso dos 

utentes, a comunicação da frequência semanal destes, os procedimentos de comunicação 

de recados e os materiais adicionais necessários para a frequência do estabelecimento 

escolar/JI.  

 
 
 
 

7.1. Procedimentos a adotar pelos funcionários 

 
7.1.1. Recomendações gerais 

 

Os funcionários devem respeitar todos os procedimentos definidos no plano de 

contingência e respetivas notas internas de serviço, devendo a todo o tempo utilizar o 

equipamento individual de proteção (exceto refeições tomadas no interior do edifício, nos 

momentos de folga, e pelo período estritamente necessário para tomar a respetiva refeição, 

durante o qual devem procurar cumprir o distanciamento físico recomendado) e respeitar 

as normas de conduta preventiva, com particular ênfase nas medidas de higienização 

regular das mãos e no distanciamento social. 

Os equipamentos individuais de proteção (máscaras cirúrgicas, luvas) serão 

proporcionados pela instituição. 

Os funcionários devem usar vestuário adequado de uso exclusivo dentro das instalações. 

Deve ser evitado o uso de adereços ou bijuteria como relógio ou anéis. 

Os funcionários poderão usar batas proporcionadas pela instituição. 

Os funcionários devem respeitar sempre que possível as medidas de distanciamento 

social, exceto nos momentos de prestação de cuidados de higiene, alimentação, ou 

atividades educativas que requerem contacto imprescindível com o utente. 

Os funcionários devem evitar os momentos de convívio social nas instalações e partilha de 

objetos de qualquer natureza sem a prévia desinfeção dos mesmos. 

 

7.1.2. Acesso ao edifício 

Os funcionários devem aceder ao edifício nos horários estipulados, prevendo-se horários 

de entrada desfasados, de modo a evitar aglomerações à entrada e saída do trabalho. 
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Sempre que possível, os funcionários dos JI devem aceder ao edifício recorrendo a um 

acesso diferenciado do acesso aos utentes, recorrendo a um corredor de circulação 

próprio, que possibilite a adequada desinfeção das mãos e a colocação da máscara à 

entrada do edifício. 

Logo após o acesso ao edifício, os funcionários do JI devem dirigir-se diretamente ao espaço 

designado para a troca de calçado, recorrendo à muda de calçado utilizados exclusivamente 

dentro do edifício ou nos espaços exteriores afetos ao mesmo (ex. jardim), procedendo à 

desinfeção das mãos antes e após a respetiva troca. 

Caso os funcionários do JI pretendam sair do edifício na hora da folga, devem trocar o 

calçado, e aquando do regresso da folga devem repetir os procedimentos de acesso. 

 

7.1.3. Acesso às zonas limpas e às zonas sujas 
 

Na passagem de uma zona suja para uma zona limpa, os funcionários devem proceder à 

desinfeção das mãos e demais procedimentos indicados nas normas internas de serviço, 

evitando a contaminação dessas zonas. 

Quer nas zonas limpas, quer nas zonas sujas, é necessário usar os equipamentos de 

proteção individual e respeitar as normas de conduta preventiva. 

 
 

7.1.4. Período da folga 
 

Durante o período da folga, os funcionários podem permanecer nos estabelecimentos 

escolares, nos espaços especificamente designados para o efeito, mantendo o 

distanciamento social e as normas de conduta preventiva. 

À exceção do período em que tomam a sua refeição principal, devem manter o equipamento 

de proteção individual (máscara). 

Os funcionários não devem partilhar objetos ou alimentos entre eles durante este período. 

 

7.2. Procedimentos a adotar pelos encarregados de educação e 
elementos externos à instituição 

 
7.2.1. Recomendações gerais 

 

Não é permitido o acesso de elementos externos à instituição no edifício, exceto nas 

seguintes situações: 

 Encarregados de educação para tratar algum assunto imprescindível, para entrega 
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e receção dos utentes, no espaço estritamente definido para o efeito, à entrada do 

edifício, por um prazo de tempo muito reduzido; 

 Fornecedores regulares; 

 Elementos das autoridades, nas circunstâncias previstas na lei; 

 Fornecedores pontuais para serviços temporários, com prévia autorização e 

definição do corredor de circulação e funcionário que acompanha ao longo da 

permanência nas instalações; 

Todos os elementos externos autorizados a aceder ao edifício devem ser portadores de 

máscara, desinfetar as mãos à entrada e respeitar os corredores de circulação definidos e 

as normas de conduta preventiva e distanciamento social. 

 

7.2.2. Receção e entrega dos utentes              

 A receção e a entrega dos utentes de um determinado grupo será feito no horário 

designado, recorrendo a uma funcionária que irá receber os utentes à porta do 

edifício, devidamente protegida com máscara, no acesso dedicado à respetiva 

valência, que procederá à avaliação visual dos utentes (sintomas de febre, infeção 

respiratória aguda) e depois encaminhará o utente para um dos adultos que 

acompanha o seu grupo, que procederá à lavagem das mãos e colocação do calçado 

interior.  

  Caso os utentes apresentem sintomas de febre, infeção respiratória aguda ou 

sintomas de distúrbios gastrointestinais, não será permitido o acesso ao JI do AEV. 

 O caso dos irmãos será devidamente considerado na entrega, de modo que os pais 

possam entregar os filhos de forma célere se pertencerem a valências distintas do 

mesmo edifício. 

 A responsável de cada sala deve também comunicar aos encarregados de educação 

o meio para a transmissão de recados relativamente aos utentes, recorrendo a 

meios digitais. 

 Os casacos vindos do exterior devem ser levados pelos encarregados de educação, 

sendo que os respetivos sapatos poderão ser guardados na zona dedicada no 

espaço de entrega do edifício. 

 As mudas de roupa, sapatos de interior e batas limpas devem ser entregues pelos 

pais em saco descartável. As mudas de roupa sujas e batas sujas devem ser 

entregues aos pais, igualmente, em saco descartável.  
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7.2.3. Vestuário e acessórios dos utentes da educação pré-escolar 
 

 Todos os utentes devem ter uma muda de roupa limpa no JI e um par de sapatos de 

uso exclusivo nas instalações, de fácil colocação (ex. sapatos / sapatilhas com velcro, 

crocs). 

 Os encarregados de educação devem providenciar uma bata, sempre que as 

responsáveis de sala assim o indicarem, ou outro tipo de acessórios que sejam 

necessários. 

 A roupa suja será entregue aos pais em saco descartável, devendo os pais trazer 

uma nova muda de roupa no dia seguinte. 

 
 

7.2.4. Atendimento na Coordenação de Estabelecimento 
 

O atendimento com os coordenadores/responsáveis de estabelecimento é feito de 

preferência por meios digitais ou por telefone, no horário de atendimento previsto para o 

efeito. 

 

7.2.5. Atendimento pela equipa educativa, direção pedagógica, direção 
 

O atendimento realizado pela equipa educativa, coordenação de estabelecimento ou 

direção é feito recorrendo aos meios assíncronos digitais (e-mail), sendo possível a 

marcação de reuniões via Teams para situações de caráter excecional ou por agendamento 

para um regime presencial. 

 

7.2.6. Acesso ao edifício das pessoas autorizadas 

Os fornecedores regulares devem aceder ao edifício pela porta de serviço junto à cozinha, 

sempre que o estabelecimento escolar o permita, de preferência sem aceder ao interior do 

edifício, mantendo o distanciamento social e usando máscara durante a entrega da 

mercadoria.  

Não é permitido o convívio social com outros encarregados de educação ou utentes dentro 

da área de acesso ao edifício, ou à entrada.  

Os elementos das autoridades (ex. polícia, delegado de saúde, ministério da educação, 

segurança social), podem aceder às instalações nas circunstâncias previstas na lei, sendo 

sempre acompanhados por um funcionário designado. Devem ser portadores de máscara, 
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desinfetar as mãos à entrada, (utilizar protetores de calçado, respeitar os corredores de 

circulação definidos e as normas de conduta preventiva e distanciamento social. 

Os fornecedores pontuais para serviços temporários podem aceder ao edifício com prévia 

autorização e definição do corredor de circulação e funcionário que acompanha ao longo da 

permanência nas instalações. Devem ser portadores de máscara, desinfetar as mãos à 

entrada, respeitar os corredores de circulação definidos e as normas de conduta preventiva 

e distanciamento social. 

 

7.3. Procedimentos relacionados com cuidados aos utentes 
 

7.3.1. Recomendações gerais  
 

Os funcionários da equipa educativa, do JI, na medida do possível, ao lavar, alimentar ou 

segurar crianças mais pequenas devem: 

• Evitar tocar na face, olhos ou boca da criança sem ter as mãos higienizadas; 

• Limpar o nariz da criança com lenço descartável que é colocado em 

recipiente próprio; 

• Lavar as mãos, o pescoço e qualquer local tocado pelas secreções de 

uma criança; 

• Trocar de roupa ou acessórios (ex. batas), sempre que necessário, 

perante a existência de secreções, procedimento que deve ser 

acompanhado de posterior lavagem das mãos; 

• Promover junto dos utentes as medidas de higienização das mãos e 

possível distanciamento social, mediante às faixas etárias, de uma 

forma consistente e pedagógica. 

 

Na educação pré-escolar, os funcionários que não pertencem à equipa educativa não devem 

ter contacto com as crianças e devem usar casas de banho separadas das casas de banho 

dos funcionários da equipa educativa. 

Os funcionários afetos a um determinado grupo não devem interagir com crianças de outro 

grupo e devem manter o distanciamento social face aos restantes funcionários. 

 

7.3.2. Comunicação com os encarregados de educação 
 

A comunicação com os encarregados de educação deve ser feita recorrendo aos meios 

digitais.  
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Deve ser definido o procedimento para a troca de recados, para o atendimento aos pais e 

para situações excecionais que requeiram atenção imediata, e ainda para a partilha de 

elementos considerados relevantes ao progresso e evolução dos utentes (ex. fotografias 

dos trabalhos realizados). 

As reuniões de pais e a entrega das avaliações devem ser feitas através de meios digitais, 

nomeadamente da Plataforma Teams e por email. A entrega de materiais físicos deve ser 

evitada. 

Não devem ser realizadas reuniões presenciais com os encarregados de educação ou 

visitas às instalações durante o período de pandemia Covid-19. 

7.3.3. Atividades pedagógicas e de acompanhamento  
           dos utentes 

As atividades devem ser desenvolvidas, preferencialmente, em pequenos grupos ou 

individualmente, apoiadas pelos profissionais que se encontram com as crianças. As 

atividades pedagógicas devem assegurar, sempre que possível, que os utentes mantêm o 

distanciamento social e que não há partilha de objetos. 

Deve ser, assim, garantido o material individual para a realização de cada atividade, 

promovendo o uso de brinquedos específicos para cada criança, que devem ser 

desinfetados após o uso. 

Durante as atividades de higiene, devem ser seguidas as recomendações de uso de luvas 

descartáveis e desinfeção dos sanitários após o uso de cada grupo de utentes. 

Deve ser assegurada a higienização frequente dos brinquedos, materiais pedagógicos 

(p.ex. lápis, pincéis) e equipamentos utilizados pelas crianças com produtos adequados, 

várias vezes ao dia, de acordo com a orientação 14/2020 da DGS. 

Deve evitar-se a concentração de crianças em espaços não arejados e devem ser reduzidos 

ao indispensável os contactos próximos entre colaboradores e crianças. 

Deve reforçar-se a lavagem/desinfeção frequente das mãos, por parte de todos os 

profissionais, bem como das crianças, apoiadas pelos profissionais, e verificar-se o 

cumprimento rigoroso das regras de etiqueta respiratória, por parte dos profissionais. 
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7.3.4. Refeições 
 

Durante o período de refeições as medidas de distanciamento e higiene devem ser 

mantidas. 

A deslocação para a sala de refeições, caso aplicável, deve ser desfasada para diminuir o 

cruzamento de crianças, recorrendo a corredores de circulação. Os horários das refeições 

devem ser ajustados, se assim for considerado necessário. 

Antes do consumo das refeições, as crianças devem ser levadas a lavar as mãos e 

ajudadas para a sua realização de forma correta. 

Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico 

possível (1,5 a 2 m) entre utentes. 

Deve ser realizada a adequada descontaminação das superfícies utilizadas entre trocas de 

grupos (mesas, cadeiras, entre outras). 

Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos entre utentes ou utentes e 

funcionários. 

Todos os funcionários que acompanham os utentes nas suas refeições devem usar o 

equipamento de proteção individual previsto nas normas de serviço (máscara, 

eventualmente luvas). 

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

entre profissionais. 

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

acompanham as crianças. 

 

 

Valpaços, 27 de julho de 2020 
 
 
 

A Diretora do AEV, 
 

_____________________________ 
 

(Alexandra Cristina Pinto Doutel) 
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Anexo I 

 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

42  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

43  

 
 
 

 
 

 



 

44  

 
 
 

 

Anexo II 

Técnica de Higienização das mãos com solução antisséptica de base 

alcoólica (SABA) ou água e sabão 
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Anexo III 
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ANEXO IV 
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ANEXO V 
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ANEXO VI 
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Anexo VII 

Materiais de limpeza 

Devem existir materiais de limpeza distintos (de uso exclusivo), de 

acordo com o nível de risco das áreas a limpar. 
 

MATERIAIS 

LIMPEZA 
IMAGEM COMENTÁRIOS 

 

Pulverizador manual 

(bem rotulado) 

 

 
Não usar pulverizadores nas áreas 

de exposição e preparação de 

alimentos 

 
 
 

Panos de limpeza 

 

 

 

 

Os panos de limpeza devem ser, 

preferencialmente, de uso único e 

descartável; 

Se forem panos reutilizáveis, devem 

ser de microfibras e que aguentem a 

lavagem e desinfeção pelo calor em 

máquina de lavar. 

 

 
Balde 

 

 
O balde e esfregona para o chão 

são habitualmente reutilizáveis, pelo 

que se deve garantir uma limpeza e 

desinfeção destes equipamentos no 

final de cada utilização; 

 
 

O balde e esfregona usados nas 

casas de banho não devem ser 

usados nas áreas de alimentação, ou 

em outros espaços 

 
 
 

Esfregona 
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Anexo VIII 
 
 

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. 
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