Agrupamento de Escolas de Proença-a-Nova

Covid-19

PLANO DE CONTINGÊNCIA*
*Inclui atualizações decorrentes da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33C/2020, de 30 de abril, Orientação número 024/2020, de 8/05/2020 da e
Direção Geral da Saúde (DGS), Orientações Ano letivo 2020/2021 da Direção
Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), Direção Geral de Educação
(DGE), DGS, Orientações para a realização em regime presencial das aulas práticas de educação física da DGE e DGS e
Referencial Escolas – controlo da transmissão de covid-19 em contexto escolar da DGS.
Inclui ANEXO – PLANO DE HIGIENIZAÇÃO

1.

ENQUADRAMENTO

Este documento designado por Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de
Proença-a-Nova tem em conta, em cumprimento do disposto no Despacho n.º 2836-A/2020, de
02/03/2020, todos os estabelecimentos de ensino/educação do Agrupamento de Escolas de
Proença-a-Nova – Escola Básica e Secundária Pedro da Fonseca (escola sede do
Agrupamento), Escola Básica de Sobreira Formosa e Escola Básica de Proença-a-Nova.
Tem ainda em consideração a estrutura proposta pela Direção Geral da Administração e do
Emprego Público (DGAEP), que define um conjunto de orientações que permite a preparação e
adequação da resposta de cada escola, centrando-se nas questões operacionais a acautelar, de
forma a proteger a saúde dos alunos, docentes, trabalhadores não docentes e visitantes,
assegurando a continuidade da atividade.

Para a elaboração deste Plano de Contingência tivemos em consideração um conjunto de
informações e orientações da DGS, das quais se destacam a INFORMAÇÃO 005/2020 de
27/02/2020 e a ORIENTAÇÃO 006/2020 de 26/02/2020, que foram atualizadas pela DGS de acordo
com a evolução da situação. Este plano tem, também em conta, a Resolução do Conselho de
Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril e ORIENTAÇÃO Número: 024/2020, de 8/05/2020 da
Direção Geral de Saúde. Com o início do ano letivo 2020/2021 e o retomar da atividades letivas,
em regime presencial, foram transmitidas várias orientações pelos diferentes serviços, que
incorporámos no nosso Plano de Contingência. Destas destacamos ORIENTAÇÕES Ano letivo
2020/2021 da DGEstE, DGE e DGS, Orientações para a realização em regime presencial das aulas
práticas de educação física da DGE e DGS e Referencial Escolas – controlo da transmissão de covid19 em contexto escolar da DGS,
A aplicação das medidas previstas no plano de contingência não prejudica a aplicação das
recomendações e informações emitidas e a emitir pela DGS.
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O QUE É A COVID-19
A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV-2). A doença
manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre, tosse e
dificuldade respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os quais, odinofagia (dor
de garganta), dores musculares generalizadas, perda transitória do paladar ou do olfato, diarreia,
dor no peito e dor de cabeça, entre outros. A pessoa infetada pode não apresentar sinais ou
sintomas (assintomática).
As crianças e jovens diagnosticados com COVID-19 têm habitualmente uma manifestação ligeira
da doença, com menor risco de complicações e hospitalização.

TRANSMISSÃO DA INFEÇÃO
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.
• Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com
SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos.

Existem ainda estudos que sugerem transmissão devido a acumulação de aerossóis potencialmente
infetados em espaços fechados.
Atualmente, estima-se que o período de incubação da doença (tempo decorrido desde a
exposição ao vírus até ao aparecimento de sintomas) seja entre 1 e 14 dias. O período de

incubação é igual em crianças e adultos.
A transmissão de SARS-CoV-2 pode ocorrer cerca de dois dias antes da manifestação de sintomas.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO
Destacam-se as seguintes medidas de prevenção:
•

• Distanciamento entre pessoas;

•

• Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos e etiqueta respiratória;

•

• Utilização de equipamentos de proteção individual (por exemplo máscaras);

•

• Higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos espaços;

•

• Automonitorização de sintomas, não se deslocando para a escola pessoas com

sintomas sugestivos de COVID-19.
Não havendo ainda uma vacina ou tratamento específico para esta doença, as medidas preventivas
assumem um papel crucial no combate à COVID-19.
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PLANO DE CONTINGÊNCIA
I – MEDIDAS GERAIS
1. A Direção de cada Agrupamento de Escolas é responsável pela implementação das seguintes
medidas:
a) Elaborar e/ou atualizar o Plano de Contingência para a COVID-19, de acordo com a Orientação
006/2020 da DGS, antes do início das atividades letivas em regime presencial;
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 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 obrigatoriedade de utilização de máscaras para acesso e
permanência nos estabelecimentos de ensino, pelo pessoal docente e não docente, pelos 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 atual
contexto, e que visam a prevenção e o controlo da transmissão da COVID-19 (correta higienização
das mãos, etiqueta respiratória e colocação da máscara) assim como de todas as alterações
relativamente ao funcionamento do respetivo estabelecimento;
g) Confirmar que a gestão de resíduos é mantida, diariamente;
h) Sempre que possível, não comprometendo a segurança de crianças e alunos, devem manter-se
as janelas e/ou portas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação de ar e evitar toques
desnecessários em superfícies;
i) Deve ser acautelada a disponibilização de Solução Antissética de Base Alcoólica (SABA) à entrada
dos recintos e nas salas de aula;
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 n.º 014/2020 da DGS e
com o documento da DGEstE, com orientação da DGS e colaboração das Forças Armadas, sobre
“Limpeza e Desinfeção de superfícies em ambiente escolar, no contexto da pandemia COVID-19.”;
k) Estabelecer 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;
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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;
n) Os alunos, bem como o pessoal docente e não docente com sinais ou sintomas sugestivos de
COVID-19 não devem apresentar-se na escola. Devem contactar a Linha SNS24 (808 242424) ou
outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as
indicações fornecidas, pelos profissionais de saúde.
o) Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos, sempre que possível;
p) Devem suspender-se eventos e reuniões com um número alargado de pessoas;
q) 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;

II - ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
1. As crianças e o pessoal docente e não docente devem ser organizados em grupos/salas, de
forma a minimizar o contacto entre pessoas de grupos diferentes.
2. Deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem
comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas.
3. Deve ser privilegiada a utilização das salas ou espaços mais amplos e arejados.
4. Foram 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.
5. Criaram-se espaços “sujos” e espaços “limpos” e estabeleceram-se circuitos de entrada e de
saída, bem como de acesso às salas.
6. 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.
Poder-se-á substituir a troca de calçado pela disponibilização de tapetes com líquido desinfetante
onde o utilizador poderá desinfetar o calçado. Deverá haver outro tapete seco para remover o
excesso de líquido desinfetante presente na sola do calçado.
7. Deve garantir-se a existência de material individual necessário para cada atividade, ou a
desinfeção do mesmo entre utilizações.
8. Deve remover-se das salas os acessórios não essenciais à prática das atividades pedagógicas,
reforçando a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem.
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9. Deve solicitar-se aos encarregados de educação que não deixem as crianças levar de casa
brinquedos ou outros objetos não necessários.
10. Deve evitar-se concentrações nas idas à casa de banho.
11. 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.
12. 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.
13. Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes medidas de distanciamento
e higiene:
a. A deslocação para a sala de refeições, deve ser desfasada para evitar o cruzamento de
crianças;
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. Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos;
e. Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos encarregados de educação devem
ser colocados em saco descartável, quando aplicável;
14. 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.
15. 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.
16. Sempre que aplicável, as peças de roupa suja devem ir para casa em saco plástico, fechado.

III – PRÁTICAS PEDAGÓGICAS - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
1. Considerar que 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.
2. 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.
3. Pese embora a recomendação de distanciamento físico, importa não perder de vista a
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importância das aprendizagens e do desenvolvimento das crianças e a garantia do seu direito de
brincar.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Conversar com as crianças acerca das alterações das suas rotinas e ouvir as suas opiniões e
sugestões.
8. 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.
9. Planear atividades e projetos, escutando as crianças sobre como os podem desenvolver, tendo
em conta o contexto atual.
10. 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.
11. Desenvolver as atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente,
quando possível.
12. Sempre que possível, privilegiar atividades em espaços abertos (pátios, logradouros, jardins),
preferencialmente, evitando grandes concentrações.
13. Promover atividades como a leitura de histórias em círculo alargado.
14. Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles
que, pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação.
15. Sempre que possível, assegurar que os objetos partilhados entre crianças são devidamente
desinfetados entre utilizações.
16. 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.
17. 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.
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IV - ORGANIZAÇÃO ESCOLAR - ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO
1. Os alunos foram organizados em turmas, mantendo-se esta organização ao longo de todo o
período de permanência na escola. Os grupos/turmas têm, sempre que possível, horários de aulas,
intervalos e período de refeições organizados de forma a evitar o contacto com outros
grupos/turmas;
2. As aulas de cada turma decorrem sempre na mesma sala e com lugar/secretária fixo por aluno;
Excetuam-se as aulas das disciplinas que necessitam de sala específica: educação musical,
informática, educação visual, educação tecnológica, educação física e laboratórios.
3. As salas devem ser utilizadas de acordo com a sua dimensão e características da escola, em
função do número de alunos por turma;
4. 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.
5. 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,
nomeadamente o documento “orientações para a realização em regime presencial das aulas
práticas de educação física”, das quais destacamos:
a) Privilegiar os espaços exteriores para as práticas letivas em educação física;
b) Promover a lavagem e/ou desinfeção das mãos dos alunos, professores, assistentes
operacionais, ou outros à entrada e à saída das instalações desportivas ou de outros locais
onde decorra a prática de desporto, com recurso a água e sabão ou, em alternativa,
desinfetar as mãos com solução à base de álcool;
c) Promover a adoção de estratégias e metodologias de ensino que privilegiem o respeito
pelo distanciamento físico de, pelo menos, três metros entre alunos, de acordo com a
Orientação n.º 030/2020, da DGS, para a prática de exercício físico, diligenciando no sentido
da adequação e adaptação das tarefas propostas em contexto de aula;
d) Evitar a partilha de material sem que seja higienizado entre utilizações;
e) Garantir a utilização de calçado exclusivo no acesso às instalações desportivas;
f) Assegurar um processo de ensino e aprendizagem ajustado à realidade, mas congruente
com as finalidades, os objetivos e as competências essenciais a desenvolver:
Promover a realização de tarefas individuais, respeitando o distanciamento físico
recomendado, reduzindo a partilha de materiais e objetos;
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Desenvolver situações de ensino com grupos reduzidos, ajustados aos espaços de
atividade física e valorizando a utilização de formas de jogo reduzidas e condicionadas,
em função dos propósitos e do contexto de aprendizagem;
Adotar estratégias de ensino que priorizem o trabalho em circuito, possibilitando a
execução de exercícios através de estações que valorizem a estabilização de grupos
de trabalho com os mesmos propósitos.
5.1 – Não será utilizado o balneário antes ou após a aula de educação física. Os alunos devem
trazer equipamento vestido de casa.
6. Os intervalos entre as aulas devem ter a menor duração possível, devendo os alunos
permanecer, tanto quanto possível, em zonas específicas, definidas pela escola;
6.1. Haverá dois intervalos maiores (manhã / tarde) desfasados para diferentes grupos;
7. Foram definidos e identificados 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, nomeadamente: refeitório, bufete/bar,
papelaria, salas de apoio e entradas de pavilhões. Estes devem ser divulgados a toda a comunidade
escolar, no início das atividades letivas;
8. De forma a evitar a concentração de alunos ou outros utentes nos espaços comuns da escola,
estabeleceram-se lotação de espaços, nomeadamente: serviços administrativos, serviços de ação
social escolar, papelaria, reprografia, direção, biblioteca, bar/bufete e refeitório;
9. Foram definidos 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. Lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo de qualquer refeição por parte de
qualquer utente;
c. Utilização obrigatória de máscara (pessoal docente e não docente e alunos a partir do 5.º
ano), exceto no período de refeição;
d. Os alunos sentar-se-ão sempre no mesmo lugar, cumprindo as regras de distanciamento
físico.
e. Preparação do tabuleiro e entrega, a cada aluno, por um funcionário, à entrada da linha
do refeitório;
Talheres e guardanapos devem ser fornecidos dentro de embalagem;
f. Cuidados excecionais na disponibilização dos alimentos: embalagem obrigatória da fruta e
sobremesa, salada devidamente protegida, servida por um funcionário.
g. Higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada utilização;
h. Retirar artigos decorativos e outros objetos das mesas;
i. Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar.
j. Lavagem de toda a loiça em máquina, incluindo os tabuleiros, após cada utilização dos
mesmos;
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h) Garantir uma adequada limpeza e desinfeção das superfícies, de acordo com a Orientação
014/2020 da DGS “Limpeza e desinfeção de superfícies em estabelecimentos de atendimento
ao público ou similares”. Os protocolos de limpeza e desinfeção devem ser intensificados,
incluindo:
Desinfetar, pelo menos, duas vezes por dia, e com recurso a detergentes adequados,
todas as zonas de contato frequente (ex.: zonas de atendimento, balcões, etc.);
Higienizar as mesas com produtos recomendados após cada utilização.
Relativamente ao uso de luvas descartáveis, o colaborador deve saber que:
O uso de luvas para preparar e manusear alimentos não substitui a
adequada e frequente higienização das mãos;
Os alimentos prontos para comer não devem ser tocados com as
próprias mãos e devem ser utilizados utensílios adequados, como
guardanapos, espátulas, pinças, luvas de uso único ou equipamentos
de distribuição;
Se utilizar luvas, deve mudá-las com frequência e efetuar a
higienização das mãos antes da sua colocação e após a sua remoção;
O mesmo par de luvas pode ser utilizado apenas durante uma tarefa e deve ser substituído
se danificado ou se o colaborador interromper a tarefa. Se um colaborador estiver a executar
uma mesma tarefa continuadamente, as luvas devem ser substituídas a cada quatro horas
ou sempre que necessário;
10.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. Definida lotação máxima, de acordo com as características do espaço, evitando
concentrações;
e. Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar.

V - CÓDIGOS DE CONDUTA
Afixados nos blocos A, B, C, D, E e F da Escola Sede e em locais visíveis nas restantes
Escolas do Agrupamento.
Neste regresso às aulas presenciais devem manter-se os esforços para conter a propagação do
novo coronavírus. O Plano de Contingência implementado deve salvaguardar as boas práticas de
higienização das mãos e etiqueta respiratória e promover, ainda, o distanciamento físico. Neste
sentido, reforçam-se as medidas de prevenção diária que deverão ser implementadas por toda a
comunidade educativa, dentro e fora do recinto escolar:

Plano de contingência Covid-19
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1. 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);
Os docentes poderão utilizar viseira sem utilização de máscara, enquanto estiverem a fazer
explanação oral dos conteúdos da aula, em períodos curtos, interpolados, não superiores a 15
minutos. Nesta circunstância deverão manter a distância de segurança em relação aos alunos.
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma SABA;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos,
20 segundos;
4. 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;
5. 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;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.

Plano de contingência Covid-19
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VI - MEDIDAS DE ISOLAMENTO
A colocação numa sala de “isolamento” visa impedir que outros possam ser expostos e infetados.
Tem como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível no serviço e na
comunidade.

Salas de Isolamento:
Escola Básica de Proença-a-Nova – Gabinete 1 do edifício do pré-escolar e Sala 1 de
Expressão Plástica da Escola Básica de Proença-a-Nova
Escola Básica de Sobreira Formosa – Gabinete 1
Escola Básica e Secundária Pedro da Fonseca – F2 - Sala 2 do Bloco F

Nota:
Nas salas de isolamento deverá haver máscaras cirúrgicas, viseiras, luvas descartáveis, óculos de
proteção, batas descartáveis, solução SABA (disponível no interior e à entrada da sala);
termómetro, toalhetes de papel, contentor de resíduos com saco plástico (com espessura de 50
ou 70 micra) e abertura não manual, alimentos não perecíveis (bolachas, snacks, …) e garrafas de
água.

As instalações sanitárias adstritas à sala de isolamento deverão estar equipadas com doseador de
sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do aluno/trabalhador com Sintomas/Caso
Suspeito.

MEDIDAS A ADOPTAR NA SALA DE ISOLAMENTO:
1.
OBS: O aluno e o assistente operacional já têm máscara considerando que o seu uso é
obrigatório no estabelecimento
2.

Calçar luvas;

3.

Vestir a bata;

4.

Colocar óculos de proteção;

5.

Verificar a temperatura corporal;

6.

Contactar Pais/E.E no caso do suspeito de infeção ser um aluno.

7.

Após contacto com a Linha de Saúde 24 (808 24 24 24) seguir as orientações emanadas;

Plano de contingência Covid-19
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VII - CASO SUSPEITO
Caso suspeito: Pessoa que preenche os critérios clínicos, laboratoriais e/ou epidemiológicos que
no caso da COVID-19 são as pessoas que desenvolvam quadro respiratório agudo com tosse (de
novo ou agravamento da tosse habitual), ou febre (temperatura

38.0ºC), ou dispneia /

dificuldade respiratória (Norma 004/2020 de 23/03/2020 da DGS – atualizada a 31 de agosto de
2020).
Procedimentos Perante a Identificação de um Caso Suspeito

Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar (in referencial escolas DGS)

1. O pessoal docente e não docente deve estar informado sobre o Plano de Contingência interno e
os procedimentos perante a identificação de um caso suspeito de COVID-19.
2. Perante a identificação de um caso suspeito (se detetado no estabelecimento de ensino), este
deve encaminhar-se ou ser encaminhado para a área de isolamento.
Sempre que se trate de uma criança, a pessoa responsável deve permanecer com a criança na
Plano de contingência Covid-19
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sala de isolamento, cumprindo com as precauções básicas de controlo de infeção, nomeadamente
quanto à higienização das mãos e utilização de máscara.
3. São contactados os pontos focais designado pela direção:
Encarregado Operacional Diamantino Martins – Escola Básica e Secundária Pedro da Fonseca
Professora Rosário Ribeiro – Escola Básica de Sobreira Formosa
Professora Fátima Delgado – Escola Básica de Proença-a-Nova

4. Caso se trate de um menor de idade, é contactado de imediato o encarregado de educação de
modo a informá-lo sobre o estado de saúde do menor. O encarregado de educação deve dirigir-se
ao estabelecimento de educação ou ensino, preferencialmente em veículo próprio.
5. Na sala de isolamento o encarregado de educação, ou o próprio se for um adulto, deve contactar
o SNS24 (808 24 24 24) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e
proceder de acordo com as indicações fornecidas. O diretor ou o ponto focal pode realizar o
contacto telefónico se tiver autorização prévia do encarregado de educação.

Na sequência da triagem telefónica:
• Se o caso não for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou outras
linhas), a pessoa segue o procedimento normal da escola, de acordo com o quadro clínico
apresentado. Terminam os procedimentos constantes no Plano de Contingência para COVID-19 e
não se aplica o restante “Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em
contexto escolar”.

• Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou outras
linhas) será encaminhado de uma das seguintes formas:
Autocuidado: isolamento em casa;
Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados de Saúde Primários;
Avaliação Clínica em Serviço de Urgência.

Devem ser prosseguidos os procedimentos do ponto 5, “Fluxograma de atuação perante um caso
suspeito de COVID-19 em contexto escolar”.

Nota: Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24 ou outras linhas criadas para o
efeito, a Autoridade de Saúde Local deve ser informada da situação pelo diretor ou ponto focal do
estabelecimento de educação ou ensino.

Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pela SNS 24 ou outras linhas de triagem
telefónica, é contactada de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local,
cujos contactos telefónicos devem constar num documento visível na área de isolamento, e estar
gravados no telemóvel do ponto focal e do diretor do estabelecimento de educação ou ensino.
Plano de contingência Covid-19
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A Autoridade de Saúde Local:
• prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização;
• esclarece o caso suspeito, se for um adulto ou o encarregado de educação, caso se trate
de um menor sobre os cuidados a adotar enquanto aguarda confirmação laboratorial e sobre
os procedimentos seguintes (no que for aplicável da Orientação n.º10/2020 da DGS).

A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de teste deve ser
feita em viatura própria. Se tal não for possível, deve ser utilizada uma viatura de transporte
individual, não devendo recorrer-se a transporte público coletivo. Durante todo o percurso o caso
suspeito e o(s) respetivo(s) acompanhante(s) devem manter a máscara devidamente colocada.

A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com o estabelecimento de educação ou ensino,
procede a uma rápida avaliação da situação/risco, para decidir a celeridade e amplitude das
medidas a adotar. Caso considere necessário, pode implementar medidas de proteção, enquanto
aguarda confirmação laboratorial, nomeadamente:
• Isolamento dos contactos que estiveram sentados em proximidade na sala de aula ou no
refeitório ou outros contactos próximos identificados;

A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o estabelecimento de
educação ou ensino sobre as medidas individuais e coletivas a implementar, de acordo com a
avaliação da situação/risco efetuada, nomeadamente:
• Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo
o estabelecimento de educação ou ensino;
• Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo caso
suspeito, bem como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS);
• Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois sacos de plástico,
resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e colocação
dos mesmos em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca
em ecopontos).

Plano de contingência Covid-19
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VIII - ATUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO/ENSINO PERANTE UM CASO
CONFIRMADO DE COVID-19 FORA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO

Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação ou ensino, devem
ser seguidos os seguintes passos:

Fluxograma de atuação perante um caso confirmado de COVID-19 em contexto escolar

1.º) Perante a comunicação ao estabelecimento de educação ou ensino, de um caso confirmado
de COVID-19 de uma pessoa que tenha frequentado o estabelecimento, devem ser imediatamente
ativados todos os procedimentos constantes no Plano de Contingência e ser contactado o ponto
focal da escola:
Encarregado Operacional Diamantino Martins – Escola Básica e Secundária Pedro da Fonseca
Professora Rosário Ribeiro – Escola Básica de Sobreira Formosa
Professora Fátima Delgado – Escola Básica de Proença-a-Nova
2.º) A Direção do estabelecimento de educação ou ensino ou o ponto focal contacta de imediato a
Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, a informar da situação.
3.º) A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local, assegura a
investigação epidemiológica (in loco, se necessário):
• Inquérito epidemiológico;
• Rastreio de contactos;
• Avaliação ambiental.

4.º) De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local informa os
contactos de alto e de baixo risco e o estabelecimento de educação ou ensino, sobre quais as
Plano de contingência Covid-19
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medidas individuais e coletivas a implementar, nomeadamente:
• Isolamento de contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo o
estabelecimento de educação ou ensino;
• Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços utilizados pelo caso suspeito,
bem como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS);
• Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois sacos de plástico,
resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e colocação
dos mesmos em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca
em ecopontos).

MEDIDAS A ADOTAR PELO CASO CONFIRMADO

Perante um caso com teste laboratorial (rRT-PCR) positivo para COVID-19, o mesmo deve
permanecer em isolamento até cumprir com os critérios de cura documentada (Norma nº.
004/2020 da DGS).

Após determinação de cura e indicação da Autoridade de Saúde Local, a pessoa pode
regressar ao estabelecimento de educação ou ensino.

MEDIDAS COLETIVAS A ADOTAR PELO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO

A Autoridade de Saúde pode determinar, além das medidas individuais a adotar pelos contactos,
outras medidas coletivas a aplicar pelo estabelecimento de educação ou ensino, em obediência do
Princípio da Proporcionalidade:
• Encerramento de uma ou mais turmas;
• Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação ou ensino;
• Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino*.

*O encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino só deve ser ponderado em
situações de elevado risco no estabelecimento ou na comunidade. Esta medida apenas pode ser
determinada pela Autoridade de Saúde Local, envolvendo na tomada de decisão as Autoridades de
Saúde Regional e Nacional.
Se considerar necessário, a Autoridade de Saúde Local pode recomendar outras medidas.

Plano de contingência Covid-19
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IX - GESTÃO DE SURTOS -COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS PARCEIROS
É fundamental envolver os parceiros da comunidade educativa para apoiar o estabelecimento de
educação ou ensino a responder de forma célere e adequada e controlar a transmissão de SARSCoV-2.
A comunicação tem um papel fundamental. Deste modo, a partilha regular de pontos de situação,
de medidas e recomendações a adotar em cada momento, são peças chave na estratégia de
comunicação e promoção de literacia em saúde, que permitem não só tranquilizar e dar confiança
face à incerteza, como também a adoção de comportamentos de proteção da saúde na comunidade
escolar e nos parceiros.
Pela sua importância estratégica, a articulação com os parceiros da comunidade educativa, deve
ser promovida e potenciada. É fundamental garantir o cumprimento de todos os procedimentos,
como estratégia de envolvimento em todo o processo e, sempre que possível, na tomada de
decisão, através da participação de todos, desde o momento inicial na resposta a um surto.

Fluxograma de atuação perante um surto em contexto escolar

1.º) A Autoridade de Saúde Local procede à ativação da Equipa de Saúde Pública para apoiar nas
fases de investigação epidemiológica, gestão de casos, comunicação e implementação das medidas
de prevenção e controlo da transmissão de SARS-CoV-2. Estas equipas devem ser criadas pelos
Agrupamento de Centros de Saúde (ACeS) e lideradas pela Autoridade de Saúde em articulação
com a Equipa de Saúde Escolar.

Plano de contingência Covid-19
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2.º) Perante um surto de COVID-19 ou um caso com grande transcendência social, a Autoridade
de Saúde Local informa a Comissão Municipal de Proteção Civil, garantido assim a fácil articulação
e colaboração institucional entre todos os organismos e serviços com responsabilidades,
promovendo o acionamento dos planos de emergência pela Comissão Municipal de Proteção Civil,
sempre que tal se justifique.
3.º) De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde
Pública comunica à Direção do estabelecimento de educação ou ensino o risco e as medidas de
proteção individuais e coletivas a adotar.
4.º) Após indicação da Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública, a Direção do
estabelecimento de educação ou ensino informa todos os encarregados de educação e restante
comunidade escolar da existência de um surto, das medidas que foram tomadas e das que deverão
ser adotadas. Esta comunicação deve ser detalhada, preservando a confidencialidade e anonimato
dos envolvidos.
5.º) A Direção do estabelecimento de educação ou ensino assegura a disponibilização de recursos
e equipamentos para garantir o cumprimento das medidas indicadas pela Autoridade de Saúde.
Neste processo o papel das Autarquias é fundamental.

Plano de contingência Covid-19
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X - COORDENADOR E EQUIPA OPERATIVA
A Coordenação global do Plano de Contingência será assumida pelo Diretor do Agrupamento
devidamente apoiado por uma Equipa Operativa em articulação com o Município e Autoridades
Locais de Saúde, bem como com os pais dos alunos e outras entidades pertinentes.

Coordenador: Diretor do Agrupamento de Escolas de Proença-a-Nova, João Paulo Cunha.
Substituído, em caso de ausência, pela Subdiretora do Agrupamento, Paula Mendonça.
Equipa Operativa:
Escola Básica e Secundária Pedro da Fonseca
o

Adjunta do Diretor, Ana Rita Ruivo

o

Encarregado Operacional, Diamantino Martins (Ponto Focal)

o

Chefe dos Serviços Administrativos, Maria do Rosário Marques

Escola Básica de Proença-a-Nova
o

Coordenador de Estabelecimento, Fátima Delgado (Ponto Focal)

o

Assistente Operacional, Emília Pereira

Escola Básica de Sobreira Formosa
o

Coordenador de Estabelecimento, Rosário Ribeiro (Ponto Focal)

o

Assistente Operacional, Assunção Sequeira

Em situação de ausência de algum elemento haverá um substituto a designar na altura pela Direção
do Agrupamento.
Cadeia de “comando e controlo”
COORDENAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA
João Paulo Cunha
Paula Mendonça

Entidades Externas

Equipa Operativa
EBS Pedro da Fonseca
Ana Rita Ruivo
Diamantino Martins
Maria do Rosário Marques

Linha Saúde 24 –
Em articulação

EB Proença-a-Nova
Fátima Delgado
Emília Pereira

Autoridades de Saúde
Município

EB Sobreira Formosa
Rosário Ribeiro
Assunção Sequeira
Plano de contingência Covid-19
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Competências
Coordenador do Plano de Contingência – supervisionar todas as ações implícitas no
Plano de Ação da Equipa Operativa em articulação com Entidades Externas.
Equipa Operativa – organizar, controlar, promover a aplicação/executar, em articulação
com as Entidades Externas, todas as atividades previstas no Plano de Contingência.

ATIVIDADES ESSENCIAIS E PRIORITÁRIAS
É previsível que surjam casos de profissionais ou alunos doentes, com possível comprometimento
da vida da escola devido ao absentismo daí decorrente.
Perante um cenário de elevado absentismo dos professores e/ou outros profissionais os recursos
humanos mínimos para assegurar o funcionamento das escolas são os seguintes:
Escola Básica e Secundária Pedro da Fonseca (2.º, 3.º ciclos e ensino secundário)
ALUNOS do 5.º ao 12.º ano: 370
PORTARIA, MANUTENÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO
DAS INSTALAÇÕES E APOIO ÀS ACTIVIDADES LETIVAS

12 elementos

CANTINA

4 elementos

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

2 elementos

DOCENTES / TURMA

1 docente / disciplina presencial

DIREÇÃO

1 elemento

Escola Básica de Proença-a-Nova
Crianças da educação pré-escolar (3 a 6 anos) -45
Alunos do 1.º ciclo - 135
SEGURANÇA, MANUTENÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DAS
INSTALAÇÕES E APOIO ÀS ACTIVIDADES LETIVAS

8 elementos

SERVIÇO DE AAAF e ALMOÇO
DOCENTES

1 docente por turma*

*Os alunos sem docente deverão ficar em casa. Poderá ser avaliada a necessidade das crianças
sem docente poderem ficar nas AAAF
Escola Básica de Sobreira Formosa
Crianças da educação pré-escolar (3 a 6 anos) -20
Alunos do 1.º ciclo - 33
SEGURANÇA, MANUTENÇÃO E LIMPEZA/DESINFECÇÃO DAS
INSTALAÇÕES E APOIO ÀS ACTIVIDADES LETIVAS

4 elementos

SERVIÇO DE AAAF e ALMOÇO
DOCENTES

1 docente por turma*

*Os alunos sem docente deverão ficar em casa. Poderá ser avaliada a necessidade das crianças
sem docente poderem ficar nas AAAF
Para a manutenção das atividades consideradas essenciais será assegurada a entrada dos
Plano de contingência Covid-19
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fornecedores de bens ou serviços, como por exemplo fornecedores de artigos alimentares
destinados à cantina, fornecedores de material de higiene ou funcionário dos CTT, verificando-se
o cumprimento das medidas de higiene previamente definidas e divulgadas.

A Direção do Agrupamento, em colaboração com o Município de Proença-a-Nova, fará um
levantamento de fornecedores alternativos para a manutenção dos fornecimentos essenciais aos
quais recorrerá, caso os fornecedores habituais não possam garantir a continuidade dos
fornecimentos.

O encerramento da(s) de espaços/escola(s) será efetuado se determinado pelas Autoridades de
Saúde, após avaliação epidemiológica da situação. Em caso de encerramento da sede de
Agrupamento, as atividades que necessitam de ser mantidas, se possível, são as seguintes:

Escola Básica e Secundária Pedro da Fonseca
ATIVIDADES

Nº de elementos

Direção

1

Segurança (portaria)

1

Serviços Administrativos

1

Medidas de manutenção da atividade escolar em situação de crise
(Regime misto / Não presencial)
Planeamento de substituições de Professores, elaborando um mapa de distribuição do
Pessoal Docente, no âmbito da componente não letiva, permuta entre docentes, compensação de
aulas;
Uso de plataformas digitais e/ou correio eletrónico, de forma a facilitar o contacto
professor/aluno;
Produção de materiais curriculares em suporte digital (a colocar nas plataformas digitais ou
enviar por correio eletrónico), para que os alunos possam ter acesso no caso de não poderem ir à
escola ou na de substituição do seu professor;
Organização de um plano de compensação relativo ao Pessoal Não Docente, assegurando
linhas de substituição e de desempenho de funções não habituais;
Atualização

do

ficheiro

com

os

contactos

telefónicos

e

eletrónicos

dos

alunos,

Pais/Encarregados de Educação, professores e pessoal não docente;
Reforço das reservas de água engarrafada e de alimentos não perecíveis e aumento das
reservas de produtos de higiene e limpeza;
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Definição em articulação com a Autarquia e Pais de formas de garantir os transportes
escolares.
No caso do eventual encerramento de algum Estabelecimento de Ensino, fornecer-se-ão aos
Pais/Encarregados de Educação informações referentes ao período de encerramento e a medidas
de vigilância a adotar, por escrito e através da página do Agrupamento na Internet ou do Facebook:
https://www.facebook.com/aeproencaanova.pt e https://www.aeproencaanova.pt
Medidas de prevenção e controlo do Covid_19
Informação e capacitação
A Autoridade de Saúde Local está disponível, em data e momento oportuno, em articulação com a
direção do Agrupamento de Escolas, para se poderem promover ações/sessões de sensibilização
Em algumas destas sessões, para além de toda a informação fornecida poderão ser distribuídos
folhetos informativos.
Afixação, nas escolas, de informação relativa à Covid-19.
Outra informação adicional poderá ser consultada na página do Agrupamento na Internet.
Medidas de higiene do ambiente escolar
Instalação de suportes, para colocação de solução antisséptica de base alcoólica, nas
escolas do Agrupamento;
Definição de rotinas de lavagem de mãos;
Nas casas de banho, verificar antes e após os intervalos a existência de toalhetes para secar
as mãos e sabonete líquido;
Junto dos locais de lavagem das mãos serão colocados cartazes informativos acerca do
procedimento a tomar;
Os caixotes do lixo das casas de banho serão devidamente fechados (com tampa e pedal);
A limpeza e arejamento de todos os espaços utilizados pela comunidade educativa será
feita diariamente, como já é prática habitual;
Elaboração de um documento de monitorização da manutenção, limpeza e desinfeção das
instalações do Estabelecimento de Ensino;
Elaboração de um documento com as medidas a implementar na Biblioteca Escolar;
Sempre que haja suspeita de infeção, o espaço e possíveis objetos serão de imediato
desinfetados. Durante a desinfeção o espaço estará interdito à comunidade educativa;
A abertura das salas, na Escola Básica e Secundária Pedro da Fonseca é efetuada pelo
assistente operacional de cada bloco;
Limpeza de corrimãos e maçanetas de portas diversas vezes por dia, a efetuar pelos
assistentes operacionais;
Limpeza frequente da máquina para aquisição de senhas, incentivando o recurso a lenços
de papel para tocar no respetivo ecrã e a aquisição de senhas online;
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O professor será a pessoa responsável por deixar as janelas abertas durante os intervalos
e fechar a porta da sala de aula;
Os teclados de computadores partilhados serão revestidos com película protetora e deverão
ser higienizados após cada utilização, pelo utilizador;
Evitar/Não permitir a partilha de material escolar;
Não autorizar brinquedos vindos de casa;
Não disponibilizar todos os brinquedos e material didático em simultâneo, de modo a
substituir os utilizados por limpos;
Limpeza frequente de brinquedos e material didático.

Medidas de isolamento e distanciamento social
Plano de comunicação
O Coordenador do Plano de Contingência e a Equipa Operativa elaborarão uma lista de todos os
contactos

telefónicos

dos

diferentes

parceiros,

a

qual

estará

disponível

nos

Serviços

Administrativos da Escola Sede e em todos os outros Estabelecimentos de Ensino. Dessa lista
constarão, obrigatoriamente, as seguintes entidades:
Linha Saúde 24 – 808242424
INEM – 112
Unidade de Saúde Pública
Autoridade de Saúde Local
Bombeiros Voluntários
Município
Juntas de Freguesia
Empresas que asseguram os Transportes Escolares
Fornecedores de bens e serviços.
Elaboração e divulgação do Plano
Este Plano foi elaborado de acordo com as diretrizes emanadas pela DGEstE com as adaptações à
realidade do Agrupamento de Escolas de Proença-a-Nova.
O Plano será divulgado na página do Agrupamento https://www.aeproencaanova.pt, e aos alunos,
docentes e funcionários.
Avaliação
O Plano será reavaliado e atualizado sempre que necessário em articulação com as Autoridades de
Saúde.
A Equipa Operativa procederá à elaboração de um relatório que evidencie os aspetos que correram
bem e os que devam merecer algum ajustamento.
Esta análise permitirá melhorar o Plano de Contingência e capacidade de resposta a situações de
crise que possam vir a ocorrer no futuro.
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Anexo I
Plano de higienização
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Covid-19

PLANO DE HIGIENIZAÇÃO*
*ORIENTAÇÃO Número: 024/2020, de 8/05/2020 da Direção Geral de Saúde,
Informação da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares com a orientação
da Direção-Geral de Saúde e a colaboração das Forças Armadas

LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM AMBIENTE ESCOLAR NO
CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19

1.

Medidas gerais

Os estabelecimentos de ensino devem assegurar-se que os profissionais de limpeza estão
sensibilizados para o cumprimento das regras de utilização de Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) (de acordo com anexo I) e de lavagem correta das mãos (de acordo com
anexo II). Salienta-se, ainda, a importância de cada estabelecimento de ensino ter 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

2.

Procedimento

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

a)

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. Sobre EPI,
consultar anexo I.

b)

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

c)

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; 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;
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.

d)

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.

e)

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.

3. Frequência de limpeza
A desinfeção dos espaços e superfícies deve ser efetuada, 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,
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zonas de contacto frequente – pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde;
Salas de aula – no final de cada utilização, sempre que haja mudança de turma;
Salas de professores – de manhã e à tarde;
Refeitórios – logo após a utilização de um grupo e antes de outro entrar na área,
especialmente as mesas e zonas de self-service.

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 desinfetante e
álcool a 70o (para superfícies que não suportam o hipoclorito de sódio), siga as indicações
do anexo IV.

b) Método de aplicação:
A limpeza deve ser húmida com:
1. Balde e esfregona para o chão;
2. Panos de limpeza descartáveis ou panos reutilizáveis (laváveis) de microfibras, se
houver condições para serem lavados e desinfetados pelo calor, em máquina de lavar;
3. 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;
Deixar atuar o desinfetante nas superfícies durante, pelo menos, 10 minutos, sempre que
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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; 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 (2em 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);
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- 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.
3.

O chão deve ser lavado como descrito anteriormente.

Refeitórios:
Respeitar os planos de limpeza de refeitórios existentes, utilizando agentes de limpeza e
desinfeção aprovados pela legislação em vigor para o setor alimentar.
Os profissionais da área de preparação e confeção dos alimentos devem:
▪ Usar sempre máscara, durante as fases de preparação, confeção e distribuição dos alimentos;
▪ Lavar as mãos com água e sabão imediatamente antes e após a manipulação de alimentos crus ou
antes e após a utilização da casa de banho;
▪ Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou com solução antisséptica de base alcoólica
(SABA);
▪ Cumprir a etiqueta respiratória.
Notas finais:
Os responsáveis pela implementação deste plano são:
- Encarregado Operacional, Diamantino Martins – Escola B. e Secundária Pedro da Fonseca
- Professora Rosário Ribeiro – Escola Básica de Sobreira Formosa
- Professora Fátima Delgado – Escola Básica de Proença-a-Nova

Os responsáveis coordenam a atribuição de tarefas, atribuindo a execução das operações
de limpezas aos assistentes operacionais em serviço e responsáveis pelas áreas de
limpeza.

"Os espaços de utilização comum a diferentes ciclos de ensino, diferentes anos de
escolaridade ou serviços, devem ser higienizados com a maior frequência possível."

Este plano constitui um anexo do Plano de Contingência será publicado na página web do
Agrupamento www.aeproencaanova.pt é afixado em local visível e de fácil acesso.

Plano de higienização Covid-19

5

setembro 2020

Agrupamento de Escolas de Proença-a-Nova

ANEXOS
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Anexo II
Circuitos
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