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1 Enquadramento 
 

Dando cumprimento a toda a legislação no âmbito do COVID-19, nomeadamente, o Referencial Escolas – 

Controlo da Transmissão de COVID-19 em Contexto Escolar para o ano letivo 2021/2022, a Orientação 

011/2021 da DGS, bem como às orientações dos serviços do Ministério da Educação, pretende este Plano de 

Contingência definir, à luz dos princípios de evidência e conhecimento científico, bem como da evolução do 

estado vacinal da população e da situação epidemiológica do país, um conjunto de procedimentos e 

medidas excecionais que permitam que as atividades letivas e não letivas, no ano letivo 2021/2022, sejam 

realizadas em condições de segurança, nos três estabelecimentos de ensino do agrupamento, 

salvaguardando o direito de todos à educação.  

 

2 Introdução 
 

Este documento pretende apresentar, de uma forma simplificada, informação sobre a COVID-19, bem como 

as medidas a implementar por diferentes atores da comunidade educativa. O objetivo é servir como 

referencial de atuação para a prevenção e controlo da transmissão de SARS-CoV-2 no que respeita à gestão 

de casos, contactos e surtos de COVID-19 em contexto escolar. 

As medidas apresentadas têm como base os princípios de evidência e conhecimento científico, bem como 

a evolução da situação epidemiológica e do estado vacinal da população, não dispensando, contudo, a 

consulta e cumprimento da legislação em vigor ou outras orientações específicas para os 

estabelecimentos de educação e/ou ensino. 

 

2.1  O que é a COVID-19? 

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

sintomas respiratórios, nomeadamente, tosse e dificuldade respiratória, bem como febre, podendo também 

originar outros sintomas, entre os quais, dor de garganta, dores musculares generalizadas, perda transitória 

do paladar ou do olfato, diarreia, vómitos, dor no peito e dor de cabeça, entre outros. A pessoa infetada 

pode não apresentar sinais ou sintomas, designando-se assintomática.  

Não havendo interrupção da transmissão do vírus SARS-COV-2, ou tratamento específico para a COVID-19 e 

face às novas variantes de SARS-CoV-2 é imperativo otimizar a aplicação das medidas de prevenção da 

transmissão, com cumprimento escrupuloso das medidas de distanciamento físico entre pessoas, de 

ventilação dos espaços, do uso adequado de máscara certificada e de limpeza e desinfeção de mãos e 

superfícies. 

Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de: 
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a. Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa 

infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou entrarem em contacto com a boca, nariz 

ou olhos das pessoas que estão próximas. 

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

CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz, olhos ou através de inalação de aerossóis contendo o vírus.  

Existem ainda estudos que sugerem a acumulação de aerossóis potencialmente infetados em espaços 

fechados. 

 
 
2.2 Quais as medidas de prevenção? 

 
Para minimizar o risco de infeção por SARS-CoV-2, é fundamental adotar medidas de prevenção e controlo 

da transmissão do vírus.  

Para o ano letivo 2021/2022, serão implementadas as seguintes medidas específicas que devem ser 

adotadas por toda a comunidade escolar:  

a. Dever de permanência em casa perante quaisquer sinais e/ou sintomas de doença, de acordo com a 

Norma n.º 020/2020 da DGS, como:  

 i. Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual;  

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

 iii. Dispneia / dificuldade respiratória sem outra causa atribuível;  

 iv. Anosmia (perda completa de olfato), ageusia  (falta completa de paladar)  ou disgeusia 

(distorção persistente do paladar), de início súbito.  

b. Utilizar máscara facial, de acordo com a Orientação n.º 011/2021 da DGS e nos termos da legislação 

em vigor: 

i Qualquer pessoa com idade superior a 10 anos, e, no caso dos alunos, a partir do 2.º ciclo do 

ensino básico, independentemente da idade, deve obrigatoriamente utilizar máscara 

comunitária certificada ou máscara cirúrgica para o acesso ou permanência no interior dos 

estabelecimentos de educação e/ou ensino;  

ii Esta obrigatoriedade não se aplica nos espaços de recreio ao ar livre, sem prejuízo de ser 

recomendado o uso de máscara sempre que se verifiquem aglomerados de pessoas;  

iii Para as crianças que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico, independentemente da idade, a 

utilização de máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica é recomendada para o 

acesso ou permanência no interior dos estabelecimentos de educação e/ou ensino, como 

medida adicional de proteção uma vez que estas crianças não se encontram vacinadas. Nos 

espaços de recreio ao ar livre, pode ser utilizada máscara sempre que se verifiquem 

aglomerados de pessoas;  
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iv A utilização de máscara deve ser sempre adaptada à situação clínica, nomeadamente nas 

situações de perturbação do desenvolvimento ou do comportamento, insuficiência 

respiratória ou outras patologias, mediante avaliação caso-a-caso pelo médico assistente.  

c. Manter o distanciamento físico recomendado entre pessoas, nomeadamente, implementando:  

i O respeito pelas regras gerais de segurança e de distanciamento físico entre o pessoal docente 

e não docente e os alunos;  

ii Nas salas de aula, sempre que possível, um distanciamento físico entre os alunos e 

alunos/docentes de, pelo menos, 1 metro, com a maximização do espaço entre pessoas, sem 

comprometer o normal funcionamento das atividades letivas;  

iii A separação de mesas;  

iv  A definição de circuitos no recinto escolar;  

v A segmentação dos espaços comuns para funcionamento em coortes (ex: recreio);  

vi A alternância de horários de entrada, saída e mobilizações dos “grupos bolha”;  

d. Lavar (utilizando água e sabão) ou desinfetar as mãos (utilizando produto biocida desinfetante do 

tipo 1, comprovadamente notificado à DGS);  

e. Cumprir com a etiqueta respiratória;  

f. Limpar e desinfetar adequadamente as superfícies e espaços (utilizando produtos biocidas 

desinfetantes do tipo 2 ou do tipo 4, conforme a superfície a desinfetar);  

g. Assegurar uma boa ventilação dos espaços, preferencialmente com ventilação natural, através da 

abertura de portas ou janelas. Pode também ser utilizada ventilação mecânica de ar (sistema AVAC – 

Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado). Nestes casos deve ser garantida a limpeza e 

manutenção adequada, de acordo com as recomendações do fabricante, e a renovação do ar dos 

espaços fechados, por arejamento frequente e/ou pelos próprios sistemas de ventilação mecânica 

(quando esta funcionalidade esteja disponível)5;  

h. Cancelar atividades realizadas em espaço fechado que não sejam fundamentais e privilegiar, sempre 

que possível, atividades ao ar livre;  

i. Realizar testes laboratoriais para SARS-CoV-2 adaptados ao risco epidemiológico conforme a 

Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2, vertida na Norma n.º 019/2020 da DGS. Deverão ser 

implementados rastreios laboratoriais, de acordo com a avaliação de risco em cada momento, tendo 

em conta a evolução da situação epidemiológica, não só no que se refere ao contexto geográfico 

(concelhos com maior incidência), mas também em termos de cobertura vacinal (em função das 

coortes de idade/nível de ensino);  

j. Estabelecer uma comunicação empática de forma a promover o envolvimento de toda a 

comunidade escolar na adoção das medidas.  

A evidência científica indica que a incidência de casos de infeção por SARS-CoV-2, e mesmo de surtos, em 

contexto escolar está correlacionada com a incidência da infeção na comunidade, designadamente através 

de contágios que ocorrem fora da escola. Por esse motivo, o esclarecimento e o envolvimento de toda a 

comunidade escolar são essenciais para a prevenção da transmissão do vírus. 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MELGAÇO| Plano de Contingência – Ano Letivo 2021/2022 Página 7 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MELGAÇO 

 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE MELGAÇO 

 
2.3 Ensino em tempos de COVID-19 
 
A Escola é local de convívio e partilha, onde importa estabelecer medidas de saúde pública, em alinhamento 

com as medidas implementadas a nível comunitário. 

Face à evolução epidemiológica e tendo como prioridade garantir o direito à educação das crianças e jovens, 

os países ajustaram as suas políticas e medidas de prevenção, reabrindo os estabelecimentos de educação 

ou ensino de forma faseada e gradual. Note-se que as crianças com idade de 11 anos ou menor não têm a 

proteção dada pela vacinação contra a COVID-19. 

O encerramento dos estabelecimentos de educação ou ensino e o confinamento, ainda que sejam medidas 

necessárias para o controlo de uma epidemia, têm impacto nos determinantes sociais, mentais e ambientais 

da saúde, que se podem refletir em consequências a longo prazo no bem-estar físico, psicológico e social dos 

alunos, pessoal docente e não docente. Estas consequências tenderão também a aumentar as desigualdades 

sociais e de saúde já existentes. 

Neste contexto, importa definir estratégias que possibilitem o ensino presencial, tendo como objetivo a 

prevenção da doença e a minimização do risco de transmissão de SARS-CoV-2, através da manutenção das 

condições de segurança e higiene nos estabelecimentos de educação e/ou ensino na retoma do ano letivo 

2021/2022. 

A atuação célere e coordenada entre os diferentes agentes da comunidade educativa é essencial para o 

controlo da transmissão em contexto escolar. Como tal, devem ser garantidas e destacadas as seguintes 

estratégias: 

 
a. Plano de Contingência: atualização do plano específico, de acordo com a Orientação n.º 006/2020, 

no qual constem os procedimentos a adotar perante um caso possível, provável ou confirmado de 

COVID-19, identificando o ponto focal e os fluxos de comunicação com os diferentes agentes da 

comunidade educativa;  

b. Estratégia de Testes Laboratoriais para SARS-CoV-2:  À semelhança do sucedido no início do ano 

letivo 2021/2022, será realizado, no início do segundo período, um screening dirigido todo o 

pessoal docente e não docente, independentemente do seu estado vacinal. 

c. Reorganização do espaço escolar: os estabelecimentos de educação e/ou ensino devem ser 

reorganizados de forma a cumprir com a legislação, as normas e orientações em vigor, no que se 

refere a ventilação dos espaços e limpeza e higienização das instalações, às medidas de 

distanciamento físico entre pessoas, lavagem e desinfeção das mãos, etiqueta respiratória, 

utilização adequada de máscara, e outras (Anexo 1);  

d. Estratégia de Comunicação Interna: divulgação a todo o pessoal docente e não docente, alunos e 

encarregados de educação de informação sobre a doença, bem como sobre as medidas preventivas 

e a importância da mobilização da comunidade escolar para a sua prática;  

e. Gestão de casos: identificação precoce dos casos, adequado rastreio de contactos e aplicação das 

medidas de saúde pública (Capítulo 3);  
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f. Estratégia de Comunicação Externa: estabelecimento de canais de comunicação e de 

interlocutores de referência entre os diferentes agentes da comunidade educativa, com especial 

importância para a rápida e articulada comunicação com a Autoridade de Saúde territorialmente 

competente, perante a identificação de casos possíveis, prováveis ou confirmados de COVID-19.  

 

3 EQUIPA DE ATUAÇÃO 
 

3.1 Equipa de atuação 
 

Função Atuação|Responsabilidade 

Diretora Ponto Focal 
Contacto com a autoridade de saúde 
Comunicação com assistentes operacionais (AO), diretores de turma (DT), 
Professores Titulares de Turma  (TT) 

Subdiretora Substituição da Diretora na sua ausência 

Adjunto(s) da Direção Divulgação  de informação 
Contabilização dos casos existentes 

Assistentes operacionais Encaminhamento do elemento sinalizado à sala de isolamento 
Garantia de cumprimento de normas de segurança  
Comunicação ao ponto focal 

Pessoal docente e não 
docente 

Garantia de cumprimento de normas de segurança  
Comunicação ao ponto focal 

 

3.2 Ponto focal 
 

Em cada estabelecimento de ensino existe um elemento responsável pelos procedimentos de 

encaminhamento para a sala de isolamento, devendo este elemento comunicar imediatamente à diretora 

do agrupamento ou quem a estiver a substituir: 

- EBS – Funcionário de serviço em cada pavilhão 

- EB da Vila – Coordenadora  

- EB/J.I. de Pomares – Coordenadora  

 

Ponto Focal Diretora Paula cerqueira 
251400401 
934289163 

Substituto Subdiretora Alzira Domingues 251400402 

 

Sempre que um aluno apresente sintomas compatíveis com suspeita de COVID-19, em ambiente de sala de 

aula, deverão ser cumpridos os seguintes procedimentos:  

- O aluno permanece no seu lugar;  
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- O professor deve comunicar tal facto ao Ponto Focal; 

- O aluno nunca deverá abandonar a sala de aula sozinho;  

- O assistente operacional (AO1 ou AO2), devidamente equipado, acompanhará o aluno até à sala de 

isolamento;  

- O professor não deverá acompanhar o aluno, permanecendo na sala de aula. 

 

4 ÁREAS DE ISOLAMENTO 
 

A colocação de um aluno, docente, trabalhador não docente ou visitante numa área de “isolamento” visa 

impedir que outros possam ser expostos e infetados. Tem como principal objetivo evitar a propagação da 

doença transmissível na escola e na comunidade. 

 

4.1 LOCALIZAÇÂO 

 

Estabelecimento de enino Sala de Isolamento 

EBS Sala 1.1 

EB da Vila Sala de atendimento 

EB/J.I. de Pomares Gabinete de trabalho 

 

4.2 Equipamento das salas de isolamento 
 

A sala de “isolamento” deve ter ventilação natural, ou sistema de ventilação mecânica, e possuir 

revestimentos lisos e laváveis (ex. não deve possuir tapetes, alcatifa ou cortinados). Esta área deverá estar 

equipada com: 

- Telefone 

- 1 Cadeirão /marquesa  

- Alimentos não perecíveis 

- Água 

- Contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico) 

- Solução antisséptica de base alcoólica - SABA (disponível no interior e à entrada desta área) 

- Toalhetes de papel 

- Luvas descartáveis/máscara cirúrgica 

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

com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do Caso Suspeito. 

 

4.3 Circuitos 
 

O circuito a privilegiar deve ser o mais direto, mas evitando os locais de maior aglomeração de outras 

pessoas. 
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Figura 1- Trajeto possível para o caso possível ou provável se deslocar até à área de isolamento 

 

5 GESTÃO DE CASO 
 

 
5.1 Atuação perante um caso possível ou provável de COVID-19 dentro do estabelecimento de 

educação e/ou ensino 

 

Perante a identificação de um caso possível ou provável no estabelecimento de educação e/ou ensino, de 

acordo com as definições constantes na Norma n.º 020/2020 da DGS, devem ser tomados os seguintes 

passos no âmbito das Normas n.º 004 e 015/2020 da DGS: 

a. Ativar todos os procedimentos constantes no Plano de Contingência e contactar o ponto focal 

designado previamente pela Direção do estabelecimento de educação e/ou ensino. 

b. Encaminhar o caso, acompanhado por um adulto, caso se trate de um menor de idade, para a área 

de isolamento, através de circuitos próprios, definidos previamente no Plano de Contingência, que 

deverão estar visualmente assinalados. Na área de isolamento deve constar o fluxograma de 

atuação perante um caso possível ou provável de COVID-19 em contexto escolar.  

c. Contactar, caso se trate de um menor de idade, o encarregado de educação, de modo a informá-lo 

sobre o estado de saúde do menor e inquirir sobre possível contato com algum caso confirmado ou 

provável de COVID-19. O encarregado de educação deve dirigir-se ao estabelecimento de educação 

e/ou ensino, preferencialmente em veículo próprio.  

d. Contactar a Autoridade de Saúde territorialmente competente, cujos contactos telefónicos e 

endereço de e-mail devem estar atualizados e constar num documento visível na área de 

isolamento, bem como estar gravados no telemóvel do ponto focal e do Diretor do 

estabelecimento de educação e/ou ensino.  

e. Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um adulto, contacta o SNS 

24 (808 24 24 24) ou outras linhas criadas para o efeito e segue as indicações que lhe forem dadas. 

Pavilhão 3 Pavilhão 4 

Pavilhão 2 Pavilhão 1 

Sala de isolamento 

CANTINA 
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O Diretor ou o ponto focal do estabelecimento de educação e/ou ensino pode realizar o contacto 

telefónico, se tiver autorização prévia do encarregado de educação.  

f. Na sequência da triagem telefónica:  

• Se o caso não for validado como possível ou provável 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 do 

Plano de Contingência para COVID-19 e não se aplica o restante “Fluxograma de atuação 

perante um caso possível ou provável de COVID-19 em contexto escolar”.  

• Se o caso for considerado validado como possível ou provável de COVID-19 pela triagem 

telefónica (SNS 24 ou outras linhas) será enquadrado, de acordo com a sua gravidade.   

Nota: A Autoridade de Saúde territorialmente competente deve ser informada da situação pelo Diretor ou 

pelo ponto focal do estabelecimento de educação e/ou ensino, independentemente se o encarregado de 

educação contactou ou não o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito. 

g. O SNS 24 (ou outras linhas de triagem telefónica):  

i Prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização; 

ii Esclarece o caso possível ou provável, 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.º 

010/2020 da DGS). 

A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de teste 

deve ser feita, se possível, em viatura própria, ou em viatura própria dos encarregados de 

educação, caso seja menor de idade. 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 possível ou provável e o(s) respetivo(s) acompanhante(s) devem 

manter a máscara devidamente colocada e respeitar, sempre que possível, o 

distanciamento físico entre pessoas não coabitantes sempre que forem a pé e, no carro, 

viajar em lugares diametralmente opostos, bem como assegurar arejamento adequado do 

veículo, abrindo as janelas. Após terminada a viagem todas as superfícies do carro devem 

ser limpas e desinfetadas; 

iii Procede à avaliação do risco, e informa sobre os procedimentos a adotar.  

h. Caso a Autoridade de Saúde territorialmente competente considere necessário pode, através da 

equipa de saúde das Unidades de Saúde Familiar/Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados 

(USF/UCSP), salvaguardando a dinâmica organizacional de cada unidade de acordo com a Norma 

004/2020 da DGS, implementar medidas de prevenção proativas, enquanto se aguarda 

confirmação laboratorial, nomeadamente: 

i Determinar o isolamento profilático dos contactos de alto risco nos termos da Norma 
015/2020 da DGS; 

ii Determinar a monitorização dos sinais e sintomas do caso em isolamento profilático, 

avaliando e registando a temperatura corporal 2 vezes por dia (manhã e noite) e estando 
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atento ao aparecimento de novos sintomas, ou agravamento dos mesmos, compatíveis 

com infeção por SARS-CoV-2, de acordo com a Orientação n.º 010/2020 da DGS; se os 

sintomas se agravarem ou surgirem outros, deve contactar o SNS 24. Como auxiliar de 

monitorização dos sinais relativos à situação pulmonar, pode utilizar um oxímetro de dedo 

que permite medir a taxa de oxigenação do sangue, ou seja a percentagem de oxigénio na 

circulação sanguínea. Este exame (oximetria) é importante quando há suspeita de doenças 

que prejudicam ou interferem com o funcionamento dos pulmões, doenças cardíacas ou 

doenças neurológicas. Uma taxa de oxigenação do sangue baixa pode indicar a necessidade 

de fazer tratamento com oxigénio para correção adequada.  

 

 
5.2 Atuação perante um caso confirmado de COVID-19 dentro do estabelecimento de educação 

e/ou ensino 
 

Se o resultado laboratorial, nos termos da Norma 004/2020 da DGS, indicar estar perante um caso 

confirmado, a Autoridade de Saúde territorialmente competente, procederá em conformidade, 

nomeadamente através da participação da equipa de saúde da USF/UCSP, realizando:  

A. Rastreio de contactos de alto risco e de baixo risco;  

São contactos de alto risco as pessoas que: 

a. Coabitam com o caso confirmado, exceto se apresentarem esquema vacinal primário 
completo com dose de reforço, nos termos da Norma 002/2021 da DGS, ou com história de 
infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19 nos 180 dias subsequentes ao fim do isolamento; 

OU 

b. Residam ou trabalhem em Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) e outras respostas 
similares dedicadas a pessoas idosas , comunidades terapêuticas e comunidades de inserção 
social, bem como os centros de acolhimento temporário e centros de alojamento de 
emergência, unidades de cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados (RNCCI). 

Consideram-se contactos de baixo risco, do caso confirmado, todas as restantes situações. 

A Autoridade de Saúde territorialmente competente, de acordo com o resultado da avaliação do risco, 

informa o o estabelecimento de educação e/ou ensino e os casos e contactos, sobre as medidas individuais 

e coletivas a implementar:  

i  Isolamento no domicílio,exclusivamente para os contactos de alto risco identificados; 

ii Vigilância clínica;  

iii Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo caso 

possível, provável ou confirmado, bem como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 

da DGS);  

iv Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso possível, provável ou confirmado 

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

adesivo/atilho e colocação dos mesmos em contentores de resíduos coletivos (nunca em 

ecopontos);  
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v Sem prejuízo das alíneas anteriores, por determinação da Autoridade de Saúde 

territorialmente competente, pode ser necessário aplicar medidas excecionais para contenção 

de surtos e casos.  

 

Figura 2. Fluxograma de atuação perante um caso possível ou provável de COVID-19 em contexto escolar 

 

B. Perante um caso confirmado procede-se da seguinte forma:  
 

• Manter em isolamento no domicílio: 

a. Se não tem sintomas ou tem sintomas ligeiros ficará em isolamento 7 dias, em autocuidado 
e automonitorização de sintomas. Ao 7º dia terá alta sem necessidade de teste. Caso haja 
alteração do quadro clínico, deverá ser contactado o SNS 24...  
 

b. Se tem sintomas moderados ou graves, ficará em isolamento pelo menos 10 dias e terá alta 
sem necessidade de teste.  

 
Se tiver febre por mais de 48h ou febre superior a 40º; falta de ar/dificuldade respiratória; 
dor no peito; alteração do estado de consciência; aparecimento de tosse com expetoração 
purulenta; vómitos ou diarreia persistente, entre outros sintomas, contacte o SNS24 808 24 
24 24 ou o 112; 
 
Os casos identificados deverão seguir as medidas gerais recomendas pela DGS. 

 
5.3 Atuação perante um caso confirmado de COVID-19 fora do estabelecimento  

 
Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação e/ou ensino, devem ser 

seguidos os seguintes passos: 

Perante a comunicação ao estabelecimento de educação e/ou ensino, de um caso confirmado de COVID-19 

de uma pessoa que tenha frequentado o estabelecimento, devem ser imediatamente ativados todos os 
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procedimentos constantes no Plano de Contingência e contactado o ponto focal designado previamente pela 

Direção do estabelecimento de educação e/ou ensino (Anexo 2). 

 

Figura 3 Fluxograma de atuação perante um caso confirmado de COVID-19 em contexto escolar 

6 RASTREIO DE CONTACTOS 
 

 

O rastreio de contactos é uma medida de saúde pública cujo objetivo é a rápida identificação de pessoas 

que estiveram em contacto com um caso confirmado de COVID-19, garantindo a identificação de possíveis 

casos secundários, com vista à interrupção da transmissão da doença. 

Este rastreio compreende três passos (Norma n.º 015/2020 da DGS): 

 
 
6.1 Identificação dos contactos 

 

O inquérito epidemiológico e o rastreio de contactos (alunos, pessoal docente e não docente; coabitantes e 

pessoas em outros contextos que possam ser relevantes) devem ser iniciados nas 24 horas seguintes ao 

conhecimento da existência do caso, em concordância com a Norma n.º 015/2020 da DGS, 

independentemente da forma como se tomou conhecimento da existência do mesmo. 

 
 
 
 

https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0152020-de-23032020-pdf.aspx
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6.2 Classificação dos contactos 
 

O risco de contrair infeção por SARS-CoV-2 é, entre outros fatores, dependente do grau de exposição e do 

estado vacinal do contacto. Relativamente a estes parâmetros, os contactos são classificados em contacto 

de alto risco e de baixo risco. Esta estratificação de risco é realizada pela Autoridade de Saúde 

territorialmente competente no decurso da investigação epidemiológica, de acordo com a Norma n.º 

015/2020 da DGS. 

 

6.3 Implementação de medidas 
 

A Autoridade de Saúde territorialmente competente, após identificação e classificação do nível de risco dos 

contactos do caso de COVID-19, implementa um conjunto de medidas individuais e coletivas (Norma n.º 

015/2020 da DGS), incluindo, o preenchimento mandatório de modelo para registo de casos e surtos, o qual 

é partilhado, periodicamente, com a Direção do estabelecimento de educação e/ou ensino.  

Por determinação da Autoridade de Saúde territorialmente competente, pode ser necessário aplicar 

medidas excecionais para contenção de surtos e casos. 

 

 

MEDIDAS INDIVIDUAIS A APLICAR AOS CONTACTOS  
 
 
 

 

Contactos de alto risco 
 
 

 

Os contactos classificados como sendo de alto risco ficam sujeitos aos procedimentos de: 

Isolamento no domícílio: 

a. Se não vier a apresentar sintomas ficará em isolamento 7 dias, em autocuidado e automonitorização 
de sintomas. 

b. Realizará um primeiro teste para SARS-CoV-2, o mais cedo possível e, idealmente, até ao 3.º dia após 
a data da última exposição ao caso confirmado.  

c. Realizará um segundo teste ao 7.º dia após a data da última exposição ao caso confirmado. Se 
negativo, terá alta.  

d. Terá uma declaração de isolamento, para justificar a ausência ao trabalho/escola, (docentes, não 
docentes e alunos);  

e. Caso haja alteração do quadro clínico, deverá ser contactado o SNS 24ou o 112;  

 

ATENÇÃO:  
 

Se o resultado do teste for positivo, considera-se como caso confirmado e iniciam-se os procedimentos 

relativos à “Abordagem do caso confirmado de COVID-19" do presente documento e das Normas n.º 

004/2020 e n.º 015/2020 da DGS.. 
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Contactos de baixo risco 
 
 

Os contactos classificados como sendo de baixo risco ficam, de acordo com a Norma n.º 015/2020 da DGS, 

sujeitos aos procedimentos de:  

a. Não têm indicação de isolamento.  

b. Ficam em vigilância passiva de sintomas (caso ocorram sintomas compatíveis com COVID-19 devem 

contactar o médico assistente ou a Linha SNS24).  

c. Até ao 3º dia após a data da última exposição ao caso confirmado devem fazer teste laboratorial 

molecular (TAAN) ou teste rápido de antigénio de uso profissional (TRAg) para SARS-CoV-2.  

   

 ATENÇÃO: 

 Em situação de cluster ou de surto todos os contactos devem realizar teste laboratorial molecular (TAAN) 

ou teste rápido de antigénio de uso profissional (TRAg) para SARS-CoV-2., para rápida implementação de 

medidas de saúde pública, de acordo com a Norma nº 015/2020 da DGS.. 

 

MEDIDAS COLETIVAS A ADOTAR PELO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO 
 
A Autoridade de Saúde territorialmente competente, em situações de surto, pode determinar, em 

articulação com a Autoridade de Saúde Regional e com o conhecimento dos responsáveis pelos 

estabelecimentos de educação e/ou ensino, outras medidas coletivas a aplicar pelo estabelecimento de 

educação e ensino para contenção de surtos: 

i A intervenção em meio escolar para prevenção de casos e surtos deve verificar-se de forma 

proporcionada visando o reforço de medidas preventivas;  

ii As medidas serão adotadas de forma faseada de acordo com a análise de risco efetuada pela 

Autoridade de Saúde territorialmente competente;  

iii As medidas, nomeadamente as que impliquem suspensão da atividade letiva presencial, 

serão tomadas pelo período estritamente necessário à investigação e/ou ao isolamento de 

casos e de contactos de alto risco;  
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7 GESTÃO DE SURTOS 

 

7.1 Gestão de CLUSTERS ou surtos 
 

 

Cluster (conglomerado): Conjunto de casos, grupos ou eventos que parecem estar relacionados pela sua 

forma de distribuição no espaço e/ou no tempo (Norma n.º 015/2020 da DGS).  

Surto: Ocorrência de um número de casos de uma doença, superior ao que seria considerado expectável, 

numa determinada população durante um período de tempo bem definido.  

Concretamente, dois ou mais casos confirmados de infeção por SARS-CoV-2/ COVID-19 associados a um 

contexto não residencial específico, cujas datas de início de sintomas (ou datas de colheita do teste, se 

assintomáticos) ocorreram num período de 14 dias, existindo evidência de exposição entre os casos no 

período de infecciosidade de um dos casos (Norma n.º 015/2020 da DGS).  

A atuação em ambos os casos (cluster ou surto) é idêntica.  

Perante a existência de um cluster ou de um surto num estabelecimento de educação e/ou ensino, será 

necessário uma rápida atuação e aplicação de medidas individuais e coletivas pela Autoridade de Saúde 

territorialmente competente, conforme descrito no Capítulo 4.  

Nestas situações, todos os contactos (de alto e baixo risco) devem realizar teste rápido de antigénio (TRAg) 

para SARS-CoV-2, nos termos da Norma n. º 019/2020 da DGS, para a rápida implementação de medidas de 

saúde pública. 

 
7.2 Implementação de Medidas 

 

No Quadro 1 apresentam-se medidas a implementar mediante a magnitude da transmissão de SARS-CoV-2 

na comunidade escolar. Contudo, a intervenção da Saúde Pública e respetivas medidas preventivas, que são 

recomendadas pela Autoridade de Saúde territorialmente competente, podem ocorrer de forma faseada, e 

devem decorrer de uma minuciosa avaliação de risco efetuada caso a caso. Estas medidas deverão ser 

adequadas à realidade local e considerar, entre outros fatores, a situação epidemiológica em que o 

estabelecimento de educação e/ou ensino se insere, as condições do mesmo, assim como a existência de 

recursos necessários para controlo da transmissão e o estado vacinal da comunidade escolar. 

 

Quadro 1Medidas a implementar em contexto de cluster ou de surto de COVID-19 
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8 COMUNICAÇÃO E ARTICULAÇÃO COM OS PARCEIROS 
 

É fundamental envolver os parceiros da comunidade escolar para apoiar o estabelecimento de educação ou 

ensino a responder de forma célere e adequada e controlar a transmissão de SARS-CoV-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. 

a. A Autoridade de Saúde territorialmente competente 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 em 

articulação com a Equipa de Saúde Escolar e outros parceiros.  

b. De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde territorialmente 

competente comunica à Direção do estabelecimento de educação e/ou ensino o risco e as 

medidas de proteção individuais e coletivas a adotar (Capítulo 5.2).  

c. Após indicação da Autoridade de Saúde territorialmente competente, a Direção do 

estabelecimento de educação e/ou ensino informa todos os encarregados de educação e 

restante comunidade escolar da existência de um cluster ou 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. A comunicação formal com os 

encarregados de educação e restante comunidade escolar pode ser realizada utilizando o 

Anexo 5.  

d. A Direção do estabelecimento de educação e/ou ensino assegura a disponibilização de recursos 

e equipamentos para garantir o cumprimento das medidas indicadas pela Autoridade de 

Saúde territorialmente competente.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fluxograma de atuação perante um surto em contexto escolar 
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8.1 Regresso do caso confirmado ao estabelecimento de educação e/ou ensino 

 

Todas as pessoas que recuperaram de COVID-19, e que cumpriram os critérios de fim de isolamento 

determinados, devem manter o cumprimento das medidas de prevenção e controlo de infeção, de acordo 

com as recomendações da Autoridade de Saúde territorialmente competente.  

Ficam sujeitos a isolamento os Casos/infetados, de acordo com a Norma 004/2020 da DGS:  

a. Assintomáticos - 7 dias, não carecendo de teste para cessar o isolamento.  
b. Sintomáticos:  

- Ligeiros - 7 dias, não carecendo de teste para cessar o isolamento;  

- Graves e moderados – 10 ou mais dias, de acordo com a evolução clínica, não carecendo de 
teste para cessar o isolamento.  
 

No regresso à escola é importante que a equipa educativa esteja atenta a possíveis alterações emocionais e 

sociais das crianças e dos jovens, como consequência do impacto dos períodos de confinamento. Posto isto, 

é essencial que se criem momentos e estratégias de diminuição da ansiedade e do stresse das crianças e dos 

jovens no regresso ao ensino presencial. Pede-se ao pessoal docente e não docente compreensão pois é 

natural que as crianças e jovens regressem com saudades, com muita vontade de comunicar e interagir com 

os pares e pessoal docente e não docente. Recomenda-se, neste sentido que ofereçam oportunidades de 

partilha e tempo útil para expressar estas emoções.  

Cabe à equipa educativa apoiar os alunos, articular com as famílias, podendo sinalizar situações que 

suscitem maior preocupação para os serviços de psicologia da escola ou para as entidades de saúde com 

quem articulem. 

9 Organização Escolar 
 

A escola vai funcionar para os alunos de todos os anos de escolaridade, em regime presencial estando 

preparada para o regime misto e, eventualmente não presencial. 

Os regimes mistos e não presenciais aplicam-se quando necessário, e preferencialmente, aos alunos a 

frequentar o 3.º ciclo do ensino básico e o ensino secundário, podendo alargar-se excecionalmente aos 

restantes ciclos de ensino, em função do agravamento da situação epidemiológica da doença COVID-19, e 

sempre em função das orientações recebidas pela DGS e pelos serviços do ME. 

As atividades a realizar no âmbito dos regimes misto e não presencial são efetuadas na própria escola para 

os alunos: 

 Beneficiários da Ação Social Escolar identificados pela escola; 

 Em risco ou perigo sinalizados pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens; 

 Para os quais a escola considere ineficaz a aplicação dos regimes misto e não presencial.  

As salas de aula, dos quatro estabelecimentos de ensino, respeitam o distanciamento mínimo de  1m, 

conforme documentos orientadores. 
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Cada turma do 1.º, 2.º e 3.º ciclos usará uma sala de aula, à exceção das disciplinas com sala específica. 

Em tempo de chuva, durante os intervalos, e caso os locais destinados ao convívio já estejam completos 

quanto ao máximo de pessoas que comportam, os alunos devem permanecer nas salas de aula, após a 

saída para satisfação das necessidades básicas. 

Tal como no regime misto e  presencial, também no regime  não  presencial, os alunos estão obrigados ao 

dever de assiduidade  nas sessões síncronas e de realização das atividades propostas, nos termos e prazos 

acordados com o respetivo docente. Nos casos em que, por motivos devidamente justificados, o aluno se 

encontre impossibilitado de participar nas sessões síncronas, deve a escola disponibilizar o conteúdo das 

mesmas. 

 

9.1 Código de Conduta  

 

A prevenção é a estratégia por excelência de combate à propagação, devendo cada elemento da 

comunidades escolar, gerir o seu dia a dia com atitudes/comportamentos corretos. 

 

  9.1.1.Pessoal Não Docente: 

 Proceder ao arejamento de todas as instalações, nomeadamente as salas de aula; 

 Limpar frequentemente os puxadores/manípulos das portas, interruptores e corrimãos, procedendo 

à respetiva desinfeção; 

 Manter em toda a escola sabão e desinfetante para higienização frequente das mãos; 

 Proceder à desinfeção do ecrã táctil do quiosque eletrónico e das superfícies comuns do espaço 

escolar; 

 Proceder a uma lavagem regular das superfícies de trabalho, de ensino e de lazer. 

 9.1.2. Pessoal Não Docente/ Docente /Alunos: 

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

segundos, ou no caso de não ser possível com solução alcoólica; 

 Reforçar a lavagem das mãos, antes e após as refeições, após o uso da casa de banho e sempre que 

as mãos estejam sujas; 

 Usar lenços de papel, de utilização única, para se assoar, depositando-os de imediato num caixote de 

Lixo, lavando as mãos de seguida; 

 Tossir ou espirrar para o braço, com o cotovelo fletido; 

 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos sujas ou contaminadas com secreções respiratórias; 

 Manter o distanciamento social em cerca de 1 metro, evitando-se contactos físicos e cumprimentos 

pessoais; 

 Não partilhar objetos pessoais (telemóveis, cartões, dispositivos eletrónicos, canetas, cadernos, 

comida, etc); 
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 Ninguém pode entrar na escola sem máscara. Esta apenas poderá ser retirada para almoçar e/ou 

lanchar. 

 Seguindo as orientações dos serviços, a cada aluno, assistente operacional, assistente técnico e 

docente, será entregue um Kit de três máscaras laváveis (25 lavagens cada), para uso durante todo o 

1ºperíodo letivo. 

 No caso dos alunos, os encarregados de educação devem assumir a gestão e limpeza do Kit 

entregue. 

 O uso de máscara será obrigatório no transporte escolar no percurso casa-escola-casa; 

 Deverá ser mantido o distanciamento de segurança, entre os elementos da população escolar, nos 

espaços comuns da escola, bem como a obrigatoriedade de atitudes de higiene adequadas, 

 Durante o dia, as mãos devem ser lavadas frequentemente com água e sabão, durante 20 segundos, 

reforçando a lavagem antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de 

banho, após ter limpo o nariz e sempre que estejam sujas; 

 Os lenços de papel devem ser de utilização única; 

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

 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca; 

 Evitar tocar em objetos/bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, 

etc. 

 

9.2 Procedimentos de entrada nas escolas e no interior (alunos, docentes e não docentes) 
 

 A entrada na EBS será realizada por uma única fila; 

 Após passagem do cartão de registo de entrada, deve –se proceder ao mecanismo de desinfeção de 

mãos; 

 Durante o percurso até às salas de aula os alunos devem manter o distanciamento de segurança dos 

colegas e seguir as sinaléticas; 

 O pessoal docente e não docente deverá ter o mesmo procedimento; 

 Os alunos, os docentes e os não docentes, que almocem na cantina, deverão seguir as indicações 

para a entrada no refeitório e respeitar as regras desse espaço; 

 Os acessos ao WC, estarão condicionadas ao número de utilizadores (o máximo 2); 

 À entrada de cada pavilhão haverá cartazes explicativos de boas práticas de higiene, uso e colocação 

de máscaras, bem como do distanciamento físico e etiqueta respiratória. A entrada nos pavilhões 

estará sujeita ao processo de desinfeção das mãos; 

 Sempre que possível as portas e portões estarão abertos de forma a evitar o toque frequente em 

superfícies; 

 O acesso à Biblioteca, sala de estudo, salas de informática, bar, a sala de convívio e as salas de apoio, 
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estarão condicionadas ao número de utilizados, devendo cada um respeitar as 

sinaléticas/orientações; 

 Na sala de professores deverá ser cumprido o distanciamento recomendado; 

 O uso do equipamento informático, nomeadamente na sala de professores, deverá ser unipessoal, 

devendo cada utilizador proceder à desinfeção após a utilização. 

 

 

9.3 Procedimentos de entrada nas escolas e no interior (encarregados de educação, fornecedores e 
outros) 
 

A entrada nas instalações escolares deverá acontecer quando necessário (e na impossibilidade/dificuldade 

de resolução via telefone ou email), respeitando os procedimentos de desinfeção/medição de 

temperatura na portaria; 

 

˃ Encarregados de Educação:  

 Se for para reunir com diretor de turma, professor titular de turma do 1ºciclo, educador titular de 

grupo do pré-escolar, deverá ser realizada marcação prévia; 

 Para outros serviços da escola (coordenadores de estabelecimento, serviços administrativos, loja 

escolar, ou serviços específicos e direção, a entrada estará condicionada ao número de 

utilizadores, devendo aguardar no exterior o momento possível de entrada; 

 A recolha dos alunos, não utilizadores de transportes, por parte dos encarregados de educação 

será realizada junto aos portões; 

˃ Fornecedores e/ou outros utilizadores 

 A pé ou com veículo devem, sempre, utilizar o mecanismo de desinfeção e medidor de 

temperatura; 

 

9.4 CIRCUITOS 

 

EBS 

 A entrada para a escola será realizada pela rampa. No final da manhã e da tarde, deve ser 

respeitada a orientação/sinalização para a saída; 

 No final da rampa haverá uma indicação para o percurso de acesso aos pavilhões, que deverá ser 

escrupulosamente respeitada, por todos; 

 As subidas para o 2ºandar dos pavilhões devem ser realizadas conforme indicação da sinalética 

(sempre pela direita); 
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EB da Vila 

 A entrada dos alunos será realizada pelo portão de baixo, devendo todos os adultos entrar pela 

portaria principal; 

 À entrada da escola, será realizada a desinfeção de calçado e mãos; 

 No interior da escola, os alunos terão circuitos de circulação; 

 

 

EB1/J.I. de Pomares 

 A entrada é feita pela porta principal; 

 No interior da escola, os alunos terão circuitos de circulação; 

 À entrada será realizada a desinfeção de calçado e mãos; 

 

No atendimento do bar e na fila do refeitório, devem respeitar o distanciamento de segurança. 

10 UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 
 

10.1 SALA DE AULA 
 

 As salas de aula garantem o espaçamento recomendado entre alunos (1m), não sendo permitido 

alterar a disposição; 

 O lugar  que o aluno ocupa na sala de aula será sempre o mesmo, independentemente da mudança 

do professor/disciplina; 

 O aluno deve fazer-se acompanhar de todo o material necessário à aula. É absolutamente proibido 

a partilha ou troca de materiais e os trabalhos em grupo que impliquem proximidade; 

 As salas de aula serão arejadas nos intervalos e desinfetadas no intervalo de almoço e sempre que 

haja mudança de turma; 

 No final de cada dia todos os espaços serão devidamente higienizados. 

 

10.2 GINÁSIO (aulas de Educação Física) 

 

 A entrada dos alunos para as aulas de educação física, será pelas portas dos balneários (F e M) e 

condicionada ao número de rapazes e raparigas de cada turma. Dependendo desta variável, os alunos 

entram por grupos; 

 Os alunos devem proceder à desinfeção/lavagem das mãos à entrada e à saída das aulas de 

educação física; 
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 Nos balneários estará salvaguardada a distância de 2 m entre cabides/cadeiras; 

 Os alunos devem optar pelo banho em casa, estando salvaguardado o banho no balneário em 

situações excecionais; 

 No final de cada aula, o material individual utilizado, deverá ser higienizado, antes de se guardar; 

 No ginásio, em contexto de aula, estará salvaguardada a distância recomendada de 3m, entre 

alunos, com as respetivas marcações no chão; 

 

10.3 REFEITÓRIO 

 

 A entrada no refeitório estará condicionada por corredores exteriores (com sinalética de 

distanciamento) e supervisionada pelos Assistentes Operacionais, de forma a acautelar o 

distanciamento físico; 

 Ao entrar o aluno deverá imediatamente lavar as mãos com sabão; 

 O tabuleiro será preparado por um funcionário na entrada da linha do refeitório; 

 A salada e a fruta é igualmente servida por um funcionário; 

 Os alunos sentam-se nos lugares existentes, não podendo ir buscar outras cadeiras; 

 A máscara apenas poderá ser retirada quando o aluno/adulto já estiver sentado e colocada dentro 

do saquinho dos talheres; 

 À saída do refeitório lavar novamente as mãos. 

 

10.4 BUFETE E PAPELARIA 

 

Estes dois espaços estarão condicionados ao número de utilizadores, devendo cada um: 

 Respeitar os corredores de atendimento; 

 Respeitar a sinalética existente; 

 Abandonar o espaço, logo após o atendimento; 

 No bar o consumo deverá ser feito fora do espaço; 

 

 

10.5 HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES 

 

O anexo I deste documento especifica todo o processo de higienização dos espaços escolares. 

 



 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MELGAÇO| Plano de Contingência – Ano Letivo 2021/2022 Página 25 

 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MELGAÇO 

 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE MELGAÇO 

11 Nota Final 
 

As orientações apontadas assumem-se como referências comportamentais que visam minimizar o risco 

de transmissão, mas não substituem a responsabilização e a conduta individual , quer no interior quer 

no exterior da escola, imprescindíveis para ultrapassarmos, com sucesso, mais esta etapa da pandemia 

que nos atormenta. 

 

Agrupamento de Escolas de Melgaço, 3 de fevereiro de 2022 
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Anexo I – Lista de Contactos úteis 
 

Linha SNS 24 808 24 24 24 

Ponto Focal 251 400 401 

Ponto Focal (Substituto) 251 400 402 

Autoridade  de Saúde  (Viana do Castelo) 258 809 480|258 809 492 

Centro de Saúde de Melgaço 251 400 330 
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Anexo II – FLUXO DE ATUAÇÃO PERANTE CASO POSSÍVEL OU PROVÁVEL DE COVID-19 
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Anexo III – Higienização dos Espaços Escolares 
 

ENQUADRAMENTO 

 

Seguindo todas as orientações e recomendações, pretende este documento definir um conjunto de 

orientações que permitam a preparação e adequação da resposta, perante a atual situação de COVID-19, de 

forma a proteger o melhor possível a saúde da comunidade escolar, minimizando o risco de contágio, e 

permitir o melhor e mais seguro funcionamento das atividades letivas 2020/2021. 

Os assistentes operacionais do agrupamento de escolas estão sensibilizados para o cumprimento das regras, 

a utilização correta dos produtos de limpeza, tendo recebido formação das Forças Armadas.  

 

Manual de Higienização 
 

1. Procedimento 

Quando se vai desinfetar uma área, os assistentes Operacionais deverão ter em conta: 

 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. 

 

 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. 
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 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 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. 

 

2. Frequência de limpeza 

A desinfeção dos espaços e superfícies deve ser efetuada, no mínimo, com frequência diária e sempre 

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

As frequências de referência são: 

 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; No caso dos 

corrimãos, após cada entrada dos alunos serão desinfetados. 

 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. 
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3. 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%. 
 

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; 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 
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desinfeção com solução de hipoclorito de sódio pronta a usar, ou solução diluída em água 

fria no momento da utilização.  

 

 Instalações sanitárias: devem ser lavadas, preferencialmente, com produto que contenha 

na composição detergente e desinfetante (2 em 1) porque é de mais fácil e rápida aplicação e 

desinfeção. O balde e a esfregona utilizados nas casas de banho não devem ser usados 

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

e para o exterior das sanitas. 

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

 

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

destes; 

 

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

 

2.1. Parte interior: 

 

- Aplicar o produto detergente com base desinfetante, deixando atuar durante, pelo menos, 5 

minutos; 

- Esfregar bem por dentro com o piaçaba; 

- Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este também fique limpo; 

- Volte a puxar a água. 

2.2. Parte exterior: 
 

- Espalhar o detergente/desinfetante na parte superior da sanita e sobre a tampa; 

- Esfregar com o pano: primeiro a tampa e só depois a parte exterior da sanita (parte superior e 

os lados); 

- Passar o pano só com água; 

- Deixar secar ao ar; 

- Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo no final. 

 

No final da limpeza, deve voltar a passar um pano humedecido em desinfetante em todas as 

torneiras. 

 

3. O chão deve ser lavado como descrito anteriormente. 
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 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. 

 

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 


