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        Fazer face a uma pandemia de gripe num país ou numa 

comunidade dependerá não só da qualidade da informação e das 

orientações das autoridades de saúde, mas também da resposta de 

cada pessoa, rede familiar, escola, empresa ou serviço público. 
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1. Enquadramento 

 

No âmbito da infeção pelo novo Coronavírus (COVID-19) com origem em Wuhan, província de Hubei, China, os 

organismos internacionais, designadamente a Organização Mundial de Saúde (OMS) e as autoridades nacionais de saúde, 

Ministério da Saúde (MS), Direcção-Geral de Saúde (DGS) têm alertado a sociedade, em geral, para a ameaça que constitui 

uma pandemia de gripe, recomendando-se a implementação de planos de contingência, bem como a adoção de práticas e 

procedimentos tendentes à minimização do contágio. 

 

De acordo com a informação disponibilizada pela Direção Geral da Saúde, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo 

de Doenças considera que existe (à data da elaboração deste Plano), um risco moderado a elevado de importação de casos 

de COVID-19 nos países da União Europeia/Espaço Económico Europeu, sendo o risco de transmissão secundária na 

UE/EEE baixo a moderado, desde que sejam cumpridas as práticas de prevenção e controlo de infeção adequadas. 

Neste sentido, encontrando-se o grau de risco em constante avaliação pelas entidades competentes da área governativa 

da saúde, o Governo adota, desde já, um conjunto de ações em termos de planeamento e coordenação de recursos 

multissetoriais, de modo a diminuir os impactos sociais e económicos que possam vir a ocorrer por vicissitudes várias do 

funcionamento dos empregadores públicos, mantendo, tanto quanto possível, a operacionalidade dos serviços e 

estabelecimentos na continuidade da prestação do serviço público. 

Despacho n.º 2836-A/2020 

 

Este plano surge para dar cumprimento ao Despacho n.º 2836-A/2020, do Ministério da Modernização do Estado e da 

Administração Pública, que ordena aos empregadores públicos a elaboração de um Plano de Contingência alinhado com as 

orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde, no âmbito da prevenção e controlo da infeção COVID-19 com a 

definição de procedimentos a adotar perante um Trabalhador com sintomas desta infeção. 

As escolas assumem um papel muito importante na prevenção e controlo de infeção pela COVID-19, pela possibilidade 

de contágio e rápida propagação da doença entre a Comunidade Educativa.  

As Escolas deverão, assim, estar preparadas para a adoção de medidas adequadas de prevenção e contenção desta 

doença, em estreita articulação com os Pais ou Encarregados de Educação e as Autoridades de Saúde Locais. 

Conhecer as manifestações da doença, bem como as suas formas de transmissão, constitui a melhor forma de, sem 

alarmismos, adoptar as medidas de prevenção mais adequadas. 

Essas medidas, se não existirem casos de doença na escola, suspeitos ou confirmados, consistem num conjunto de 

regras gerais de higiene pessoal e do ambiente escolar que, mais adiante, se relembram.  

Em face de uma suspeita ou de um caso confirmado de doença, num aluno ou num profissional, devem adotar-se 

medidas de isolamento, a decidir caso a caso, tendo por base a identificação do risco, em estreita articulação com a Linha 

SNS 24. 

Dada a complexidade da situação, exige-se a todos os atores deste setor - direção das escolas, professores, pessoal 

não docente, alunos, pais e serviços de saúde pública - uma resposta social de elevada qualidade.  

Planos de contingência configuram cenários sobre o futuro e definem as ações mais apropriadas para cada contexto; 

constituem um instrumento para afinar e partilhar conceitos e experiências e para esclarecer o papel de cada um. 

Deste modo, o Agrupamento de Escolas de Tabuaço apresenta o seu Plano de Contingência para prevenção e controlo 

de infeção COVID-19, a implementar, caso as circunstâncias o exijam e para ser cumprido por todos os alunos e profissionais 

das diferentes estruturas e serviços. 
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2. Conceito e Perguntas Frequentes (Fonte: DGS)       

 

O que é o novo coronavírus COVID-19? 

O novo coronavírus, intitulado SARS-CoV-2, agente causal da infecção COVID-19, foi identificado pela primeira vez em 

dezembro de 2019, na China, na Cidade de Wuhan. Este novo agente nunca tinha sido previamente identificado em seres 

humanos, tendo causado um surto na cidade de Wuhan. A fonte da infeção é ainda desconhecida. 

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

a uma gripe comum ou apresentar-se como  doença mais grave, como pneumonia. 

 

Como se transmite a infeção COVID-19? 

As vias de transmissão ainda estão em investigação.  

Considera-se que a infeção pode transmitir-se:  

- por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra);  

- pelo contacto direto com secreções infeciosas;  

- por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 mícron).  

O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no conhecimento sobre os primeiros casos de 

COVID-19 e sobre outros coronavírus do mesmo subgénero. A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se 

que esta ocorre durante uma exposição próxima a pessoa com COVID-19, através da disseminação de gotículas respiratórias 

produzidas quando uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou 

olhos de pessoas que estão próximas. O contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus e, em 

seguida, o contacto com as mucosas oral, nasal ou ocular (boca, nariz ou olhos), pode conduzir à transmissão da infeção.  

 

Qual o risco de infecção pelo COVID-19? 

A avaliação de risco encontra-se em atualização permanente, de acordo com a evolução do surto. O Centro Europeu de 

Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) e a Direção-Geral da Saúde (DGS) emitem comunicados diários com o sumário 

da informação e recomendações mais recentes.  

 

Como prevenir a infecção pelo COVID-19? 

As medidas preventivas a instituir deverão ter em conta as vias de transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias 

de transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados). Nas áreas afetadas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

recomenda medidas de higiene e etiqueta respiratória para reduzir a exposição e transmissão da doença: 

- adotar medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o 

cotovelo, nunca com as mãos; deitar sempre o lenço de papel no lixo); 

- lavar as mãos frequentemente. Deve lavá-las sempre que se assoar, espirrar, tossir ou após contacto direto com 

pessoas doentes; 

- evitar contacto próximo com pessoas com infeção respiratória.  

 

Quais os sinais e sintomas do COVID-19? 

As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de infeção respiratória aguda como febre, tosse, dificuldade 

respiratória e cansaço. Em casos mais graves pode levar a pneumonia grave com insuficiência respiratória aguda, falência 

renal e de outros órgãos e eventual morte. 

 

 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
A G R U P A M E N T O   D E   E S C O L A S   D E   T A B U A Ç O    /    P L A N O   D E   C O N T I N G Ê N C I A :   I N F E Ç Ã O   C O V I D - 1 9 

 

4 

Qual o período de incubação do COVID-19? 

O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 a 12 dias, segundo as últimas informações 

publicadas pelas Autoridades de Saúde. Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre 

durante 14 dias desde a data da última exposição a caso confirmado. 

 

Existe tratamento para a infecção pelo COVID-19? 

Até à data não existe tratamento específico para esta infeção. O tratamento para a infeção é dirigido aos sinais e 

sintomas apresentados.  

 

Os antibióticos são efetivos a prevenir e a tratar o novo coronavírus? 

Não, os antibióticos não são efetivos contra vírus, apenas bactérias. O COVID-19 é um vírus e, como tal, os antibióticos 

não devem ser usados para a sua prevenção ou tratamento. Não terá resultado e poderá contribuir para o aumento das 

resistências a antimicrobianos. 

 

Existe uma vacina para prevenir a infecção pelo COVID-19? 

Não existe vacina. Sendo um vírus recentemente identificado, estão em curso as investigações para o seu 

desenvolvimento. 

 

Os animais domésticos podem transmitir a infeção COVID-19? 

Não. De acordo com informação da Organização Mundial da Saúde (OMS), não há evidência de que os animais 

domésticos, tais como cães e gatos, tenham sido infetados e que, consequentemente, possam transmitir o COVID-19. 

 

É necessário usar máscara facial se estiver em público? 

De acordo com a situação atual em Portugal, não está indicado o uso de máscara para proteção individual, exceto nas 

seguintes situações: 

- Pessoas com sintomas de infeção respiratória (tosse ou espirro);  

- Suspeitos de infeção por COVID-19; 

- Pessoas que prestem cuidados a suspeitos de infeção por COVID-19. 

 

É seguro receber cartas ou encomendas da china? 

Sim, a Organização Mundial de Saúde considera seguro. Até ao momento, não é conhecida a capacidade de 

transmissão da doença através do contacto com superfícies ou objetos, pelo que as precauções a ter são as relacionadas 

com medidas gerais de higiene. 

 

O que é um “contacto próximo” capaz de transmitir o COVID-19? 

Pessoa com exposição associada a cuidados de saúde, incluindo: 

- Prestação de cuidados diretos a doente com COVID-19;    

- Contacto em ambiente laboratorial com amostras de COVID-19; 

- Visitas a doente ou permanência no mesmo ambiente de doente infetado por COVID-19; 

- Contacto em proximidade ou em ambiente fechado com um doente com infeção por COVID-19 (ex: sala de aula); 

- Viagem com doente infetado por COVID-19. 

As Autoridades de Saúde podem considerar como contacto próximo outros indivíduos não definidos nos pontos 

anteriores (avaliação caso a caso). 
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3. Objetivos e Procedimentos 

 

A elaboração do Plano de Contingência é da responsabilidade de cada instituição escolar e inicia-se com a análise das 

possíveis consequências no seu funcionamento, em particular nas áreas críticas de atividade, perante diferentes cenários de 

absentismo e disfunção social. 

As medidas necessárias, a sua calendarização, bem como as responsabilidades de cada pessoa dentro da instituição, 

devem ser ajustadas aos diferentes cenários, a fim de assegurar que cada um saiba o que fazer em situação de crise e o que 

esperar das ações desenvolvidas por si e pelos outros. 

Elaborar um Plano de Contingência permite que a Escola se prepare para enfrentar, de modo adequado, as possíveis 

consequências de uma infecção generalizada, em estreita articulação com as famílias, os serviços de saúde e outras 

estruturas pertinentes da Comunidade Educativa. 

Adaptado de Planos de Contingência para Creches, Jardins-de-infância, Escolas… (Ministério da Saúde) 

 

 

Tendo em consideração estes pressupostos, o PC-COVID.19 do Agrupamento de Escolas de Tabuaço procura: 

- Definir estruturas de decisão e coordenação; 

- Definir coordenação com as entidades/autoridades externas (DGEstE / DGS / Centro de Saúde / B.V. Tabuaço / …); 

- Alertar os profissionais, alunos e respetivos Encarregados de Educação para o risco e efeitos do contágio; 

- Divulgar medidas preventivas e sensibilizar para a sua adoção; 

- Preparar respostas para evitar/diminuir a propagação da infeção; 

- Assegurar informação relevante e atualizada à Comunidade Escolar; 

- Definir e acionar procedimentos específicos perante casos suspeitos; 

- Monitorizar e acompanhar o processo em permanência; 

- Preparar procedimentos que permitam proteger a saúde de toda a Comunidade Educativa; 

- Implementar medidas aprovadas por entidades superiores (Min. da Saúde / DGS; Min. da Educação / DGEstE; …) 

- Garantir o funcionamento do Agrupamento e assegurar a prestação da componente letiva aos alunos; 

- Manter o Agrupamento em funcionamento; 

- Assegurar serviços mínimos em situação de crise contingente; 

- Preparar o restabelecimento da atividade do Agrupamento. 

 

De acordo com Despacho n.º 2836-A/2020, a elaboração do Plano de Contingência (PC-COVID.19) não deve impedir a 

adoção de medidas imediatas constantes das orientações da DGS. 

O PC-COVID.19 deve conter ainda os procedimentos alternativos que permitam garantir o normal funcionamento de 

cada serviço ou estabelecimento, que sejam considerados os mais adequados face à respetiva natureza, atribuições e 

caracterização de postos de trabalho, privilegiando o recurso ao mecanismo do teletrabalho, o qual só deverá ser afastado por 

razões imperiosas de interesse público. 

No âmbito do PC-COVID.19, devem ser equacionadas, nomeadamente, a eventual ocorrência das seguintes situações: 

a) Redução ou suspensão do período de atendimento/funcionamento, consoante o caso; 

b) Suspensão de eventos ou iniciativas públicas, realizados quer em locais fechados quer em locais abertos ao público; 

c) Suspensão de atividades de formação presencial, dando preferência a formações à distância; 

 d) Suspensão da aplicação de métodos de seleção que impliquem a presença dos candidatos, no âmbito de 

procedimentos concursais; 
 

e) Suspensão do funcionamento de bares, cantinas, refeitórios e utilização de outros espaços comuns. 
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O PC-COVID.19 do Agrupamento de Escolas de Tabuaço tem, por isso, como objetivos, contribuir para a prevenção e 

controlo de infeção e ajustar a atividade face a eventuais efeitos do absentismo dos profissionais e dos alunos e respetivas 

repercussões nas atividades escolares e no ambiente familiar e social de toda a Comunidade Educativa. Consiste num 

conjunto de medidas e ações que deverão ser aplicadas oportunamente, de modo articulado.  

O PC-COVID.19 é dinâmico e sujeito, a qualquer momento, a alterações, decorrentes da evolução local / nacional 

da situação e das orientações superiores das autoridades de saúde. 

 

4. População - alvo 

 

Este Plano destina-se a ser aplicado no Agrupamento de Escolas de Tabuaço e cumprido por todos os profissionais / 

colaboradores / Pais / EE e alunos que exerçam funções ou frequentem as instalações do Agrupamento. 

 

 

5. Coordenação do Plano / Equipa Operativa 

 

Ao responsável máximo do Agrupamento, apoiado por uma Equipa Operativa, compete a coordenação global do plano. 

Estes devem articular, de forma estreita, com a Unidade de Saúde Pública local, Ministério da Educação e Direção Geral de 

Saúde. 

 

Coordenadora Global do Plano  

- Berta Moutinho Amaral (Diretora do Agrupamento) 

 

Equipa Operativa  

- Manuel António Pina Adrega (Adjunto da Direção / Coordenador Operativo do Plano)  

- Isabel Cristina da Costa Ribeiro Brites (Coordenadora EPSES) 

- Maria Felismina Gonçalves (Adjunta da Direção - 1ºCiclo) 

- Maria Neli Rodrigues de Sousa (Pré-Escolar) 

- Edalgisa Ferreira Santos Cardoso (1.º Ciclo) 

- Filipe Miguel Matos Oliveira (Coordenador A.E.C) 

- Nuno Miguel de Castro C. Machado (Coordenador Técnico) 

- Maria Manuela Valente Sousa Ferreira (Coordenadora dos Assistentes Operacionais). 

- José Carlos Silva (Vereador da Câmara Municipal de Tabuaço) 

- Daniela Teixeira (Enfermeira da Unidade de Saúde de Tabuaço) 

 

Todas as ocorrências relacionadas com a infeção COVID-19 no Agrupamento deverão ser comunicadas ao Coordenador 

do Plano do Contingência. Este encaminhará toda a informação para a Diretora que, por sua vez, assegurará a adequada 

informação à comunidade escolar e às entidades convenientes. 
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6. OPERACIONALIZAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO AE DE TABUAÇO (PC-COVID.19) 

 

As escolas têm um papel muito importante na prevenção de uma epidemia, devido à possibilidade de contágio e rápida 

propagação da doença entre os seus alunos e profissionais. 

Serão, por isso, adotadas medidas de prevenção e contenção desta doença, em estreita articulação com os Pais ou 

Encarregados de Educação, a Unidade de Saúde Pública local e a Autarquia. 

 

6.1. Efeitos do isolamento / infeção de elementos da Comunidade Educativa  

 

Nesta fase é previsível que surjam casos de profissionais ou alunos doentes, com possível comprometimento do 

funcionamento da Escola, devido ao absentismo daí resultante. O referido absentismo poderá afetar diferentes áreas de 

funcionamento da Escola. O PC-COVID.19 procura preparar a Escola para lidar com eventuais constrangimentos. 

O funcionamento, normal ou condicionado, da Escola resultará da ponderação, dia-a-dia, das condições locais e da 

evolução regional / nacional da infeção e de eventuais orientações superiores (Ministério da Saúde / Educação). 

 

As ações a desenvolver perante níveis reduzidos de absentismo são: 

 

  absentismo de Alunos  

- professor(es) / diretor de turma, em articulação com a Direção da Escola e o Encarregado de Educação, definem 

estratégias para diminuir o impacto no percurso/rendimento escolar. 
 

  absentismo de Docentes  

 - a Direção da Escola determina as condições de substituição dos docentes. 
 

  absentismo de Assistentes Técnicos 

- a Direção da Escola e o Coordenador Técnico procedem à reorganização do serviço  
 

  absentismo de Assistentes Operacionais  

 - a Direção da Escola e a Coordenadora Operacional procedem à reorganização do serviço.  
 

 

As condições mínimas para a Escola se manter em funcionamento são: 
 

  Refeitório 

- funcionamento efetivo (se a empresa concessionária não assegurar o número mínimo de funcionários ou o normal 

abastecimento de produtos que permita o seu normal funcionamento, as aulas serão suspensas). 
 

  Transportes escolares 

- funcionamento efetivo (se os transportes não estiverem assegurados, as aulas serão suspensas). 
 

  Assistentes Técnicos 

- Pelo menos 1 AT para assegurar a área de pessoal e de alunos (devido à aproximação das inscrições para os 

exames) e privilegiar o contacto à distância (telefone ou e-mail). 
 

  Assistentes Operacionais  

- 50% dos assistentes operacionais e, pelo menos, 1 AO por bloco de aulas / portaria / pavilhão / bar de alunos. 
 

  Docentes (Centro Escolar) 

     - Pré-Escolar: 2 adultos por cada 25 alunos / sala (um Educador); - 1º CEB: 1 professor por cada 25 alunos/sala; 
 

  Docentes (Escola Sede) 

     - 50% dos Professores  

 

A não verificação das condições mínimas atrás descritas ou indicações 

das autoridades de saúde, determinam o encerramento da Escola. 
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Perante um cenário de encerramento da Escola, a Comunidade Educativa será informada, regularmente (via mail e 

páginas eletrónicas), sobre o período de encerramento e as medidas de vigilância e de minimização do impacto, a adotar.  

A Direção procurará, com os docentes, definir estratégias / planos de trabalho (à distância) para os alunos de modo a 

diminuir o impacto no percurso / rendimento escolar dos alunos. 

Em caso de encerramento, questões relativas à segurança e procedimentos de cariz administrativo serão assegurados, 

in loco, ou à distância, pela Direção e Serviços Administrativos.  

 

 

6.2. Medidas de prevenção 

 

  Sensibilização e divulgação 

- Afixar cartazes com esclarecimentos, alertas, instruções e procedimentos específicos (disponibilizados pela DGS); 

- Publicar nas páginas eletrónicas do Agrupamento de esclarecimentos, alertas, instruções e procedimentos específicos - 

cartazes, notícias, vídeos informativos,… (disponibilizados pela DGS); 

- Realizar sessões de formação e esclarecimento com Encarregados de Educação, alunos e pessoal docente e não 

docente do agrupamento;   

- Informar e sensibilizar, em especial para quem regressou de uma área com transmissão comunitária ativa do novo 

coronavírus (Norte de Itália, China, Coreia do Sul, Singapura, Japão ou Irão). 
 

  Comportamentos 

- Adotar e promover medidas de etiqueta respiratória:  

        - tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com um lenço de papel ou com o braço com o cotovelo fletido e  

          nunca com as mãos; deitar sempre o lenço de papel no lixo);  

        - evitar contacto próximo com pessoas com sintomas de infeção respiratória; 

- Lavar as mãos frequentemente (sempre que se assoar, espirrar, tossir ou após contacto direto com doentes);  

- Reduzir o contacto físico e comportamentos sociais (evitar proximidade excessiva, apertos de mão, beijos); 

- Não partilhar material escolar, objetos pessoais, alimentos, copos, talheres. 
 

  Espaços e equipamentos 

- Avaliar eventuais deficiências das instalações e equipamentos sanitários; 

- Reforçar as operações de limpeza nos corrimãos, torneiras, puxadores, mesas, telefones, computadores,  

   interruptores (limpeza diária); 

- Arejar as salas de aula e outros espaços comuns; 

- Higienizar brinquedos e materiais de uso partilhado com detergente doméstico e água limpa; 

- Instalar doseadores com soluções antissética de base alcoólica nos vários blocos (salas no Centro Escolar); 

- Reforçar as operações de limpeza nas viaturas utilizadas nos transportes escolares (em articulação com a autarquia); 

- Criar salas de isolamento (1 na Escola sede e 1 no Centro Escolar); 

- Adquirir e disponibilizar máscaras e luvas descartáveis para serem utilizadas por adultos/crianças (casos suspeitos) e  

  acompanhantes, na sala de isolamento. 
 

  Gestão pedagógica 

- Suspensão de todas as visitas de estudo e da participação em eventos. A eventual realização das visitas e 

participação em eventos, aprovados no PAA, agora suspensos, está dependente de nova autorização da Direção / 

Equipa Operativa do PC-COVID.19 (sujeita às orientações das autoridades de saúde regionais / nacionais). 

- Suspensão das atividades escolares previstas para a Piscina Municipal. 
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  Medidas de prevenção (para quem regressa de uma área com transmissão comunitária ativa do novo coronavírus) 

 

Segundo a Direção-Geral da Saúde não existe recomendação para evicção escolar ou profissional, ou necessidade de 

isolamento. No entanto, aconselha-se, nos 14 dias seguintes ao regresso: adoção de medidas de etiqueta respiratória e de 

distanciamento social, nomeadamente, não permanecendo em locais muito frequentados e fechados, sem absoluta 

necessidade (exceto atividades letivas e profissionais); atenção ao aparecimento de febre, tosse ou dificuldade respiratória; 

medição (e registo) da temperatura corporal duas vezes por dia; verificação da existência de sintomas em pessoas com quem 

convive. Se se verificar algum dos sintomas referidos (no próprio ou nos seus conviventes), telefonar para o SNS24 (808 24 

24 24) e seguir as suas orientações (não procurar as unidades de saúde). 

 

 

 

6.3. Medidas de isolamento  

 

Os alunos ou profissionais que manifestem febre ou outros sintomas de uma possível infeção com o COVID-19, não 

devem vir para a Escola, a fim de evitar o contágio de outras pessoas (informação a difundir via DTs e páginas eletrónicas). 

Em caso de dúvida deve ser contactada a linha SNS24 (808 24 24 24). 

A colocação de um "caso suspeito" numa "área de isolamento” visa impedir que outros possam ser expostos e infetados 

e tem como principal objetivo evitar a propagação da doença transmissível no serviço e na comunidade. 

 

 

     SALA DE ISOLAMENTO DA ESCOLA SEDE:  Sala 4 do Bloco 3 

 

     SALA DE ISOLAMENTO DO CENTRO ESCOLAR:  Sala de Professores 

 

 

A "sala de isolamento" a utilizar apenas para este fim, devidamente identificada, dispõe de janela, para poder ser 

ventilada para o exterior e deve manter a porta fechada. A sala será limpa/desinfetada e arejada após a sua ocupação por 

"casos suspeitos" (tal como o WC usado durante essa ocupação). Nas situações necessárias, um responsável acompanha o 

"caso suspeito" (alunos / crianças) até à "área de isolamento" e deve, nessas circunstâncias, cumprir as precauções básicas 

de controlo de infeção. 

 

  

 Equipamento disponível na sala:   

 - dispositivo com solução de limpeza das mãos à base de álcool;  

                - alimentos não perecíveis e água (copos e garrafas);   

 - máscaras e luvas descartáveis (a disponibilizar/guardar fora da sala e nos vários blocos); 

         - lenços / toalhetes de papel;  

 - sacos de lixo; 

 - termómetro. 
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6.4. Definição de caso suspeito 

 

De acordo com a DGS, define-se como caso suspeito quem apresente como critérios clínicos infeção respiratória aguda 

(febre ou tosse ou dificuldade respiratória), associados a critérios epidemiológicos. 

 
 

Quadros 1:  Definição de "Caso" baseado na informação disponível, à data, no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doença Transmissíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientação nº 02/2020 atualizada em 09/03/2020 
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6.5. Procedimentos perante um "caso suspeito" 

 

Quem apresentar critérios compatíveis com a definição de "caso suspeito" ou com sinais e sintomas de COVID-19 é 

encaminhado para uma "área de isolamento” (se for aluno, o Encarregado de Educação é avisado de imediato) e a situação é 

reportada às autoridades de saúde através da linha SNS 24 (808 24 24 24) e o caso é tratado, por fases, conforme tabelas 

sequenciais I, II, II e IV. 

I 
 

O profissional de saúde do SNS 24 questiona o doente (ou acompanhante) 

quanto a sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de COVID-19. 
 

 

 

NÃO É UM CASO SUSPEITO DE COVID-19:  

são definidos os procedimentos  

adequados à situação clínica; 
 

 
 

SIM, É UM CASO SUSPEITO DE COVID-19: 

o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao Médico  

(LAM), da DGS, para validação da suspeição. 
 

 

II 

 

SIM, É UM CASO SUSPEITO DE COVID-19: 

o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao Médico (LAM), da DGS, para validação da suspeição. 
 

 

 

CASO SUSPEITO NÃO VALIDADO:  

O caso fica encerrado para COVID-19.  

O SNS24 define os procedimentos  

habituais e adequados à situação clínica  
 

 
 

CASO SUSPEITO VALIDADO:  

a DGS ativa  

o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM),  

o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA)  

e Autoridade de Saúde Regional, iniciando-se a investigação 

epidemiológica e a gestão de contactos. 
 

O doente permanece na "sala de isolamento"  

(com máscara) até à chegada da equipa do INEM  

que assegura o transporte para os Hospital de referência  

(onde serão colhidas amostras biológicas para teste). 
 

 
 

O Diretor informa de imediato o Delegado Regional de Educação  

da respetiva área de circunscrição sobre a existência do caso suspeito validado.  
 

 

III 

 

SIM, É UM CASO SUSPEITO DE COVID-19 VALIDADO: 

A DGS informa a Autoridade de Saúde Regional dos resultados laboratoriais, que por sua vez informa a Autoridade de Saúde Local.  
 

 

CASO NÃO CONFIRMADO:  

O caso fica encerrado para COVID-19 

São aplicados os procedimentos habituais de limpeza e 

desinfeção. Nesta situação são desativadas  

as medidas do plano de contingência. 

 
 

CASO CONFIRMADO:  

A "área de isolamento” deve ficar interditada até à validação  

da descontaminação (limpeza e desinfeção) pela Autoridade  

de Saúde Local. Esta interdição só poderá  

ser levantada pela Autoridade de Saúde.  
 

 

IV 

 

SIM, A ESCOLA TEVE UM CASO CONFIRMADO DE COVID-19: 

A escola deve:  

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

- Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas superfícies frequentemente manuseadas e mais utilizadas pelo doente 

confirmado, com maior probabilidade de estarem contaminadas;  

- Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local onde se encontrava o doente confirmado (incluindo materiais e equipamentos 

utilizados por este);  

- Armazenar os resíduos do caso confirmado em saco de plástico (com espessura de 50 ou 70 mícron) que, após ser fechado (ex. com 

abraçadeira), deve ser segregado e enviado para operador licenciado para a gestão de resíduos hospitalares com risco biológico.  
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6.6. Procedimentos de vigilância de "contactos próximos" 

 

Considera-se “contacto próximo” quem não apresenta sintomas no momento, mas que teve ou pode ter tido contacto 

próximo com um caso confirmado de COVID-19. 
 

 

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

 

 

ALTO RISCO DE EXPOSIÇÃO 

- Quem partilhou os mesmos espaços com o caso confirmado 

(sala, gabinete, secção, zona até 2 metros);  
 

- Quem esteve face-a-face com o caso confirmado ou em 

espaço fechado com o mesmo;  
 

- Quem partilhou com o caso confirmado loiça (pratos, copos, 

talheres), toalhas ou outros objetos ou equipamentos que 

possam estar contaminados com expetoração, sangue, 

gotículas respiratórias.  
 

  

BAIXO RISCO DE EXPOSIÇÃO  (CASUAL) 

- Quem teve contacto esporádico (momentâneo) com o caso 

confirmado (ex. em movimento/circulação durante o qual houve 

exposição a gotículas/secreções respiratórias através de 

conversa face-a-face superior a 15 minutos, tosse ou espirro);  
 

- Quem prestou assistência ao caso confirmado, desde que 

tenha seguido as medidas de prevenção (ex. utilização 

adequada de meios de contenção respiratória; etiqueta 

respiratória; higiene das mãos). 
 

 

Como medida de precaução,  

VIGILÂNCIA ATIVA DOS CONTACTOS PRÓXIMOS DECORRE DURANTE 14 DIAS  
desde a data da última exposição a caso confirmado. 

 

 

ALTO RISCO DE EXPOSIÇÃO 

- Auto monitorização diária dos sintomas da COVID-19  

  (febre, tosse ou dificuldade em respirar) 
 

 
 

BAIXO RISCO DE EXPOSIÇÃO  (CASUAL) 

- Monitorização ativa pela Autoridade de Saúde Local durante 

14 dias desde a última exposição; 
 

- Auto monitorização diária dos sintomas da COVID-19  

  (febre, tosse ou dificuldade em respirar); 
 

- Restringir o contacto social ao indispensável; 
 

- Evitar viajar; 
 

- Estar contactável para monitorização ativa durante os 14 dias. 
 

 
 

6.7. Plano de comunicação 

 

O PC-COVID.19 contempla uma rede de comunicação interna e externa, com diferentes parceiros: Unidade de Saúde 

Pública, autarquia, empresa que assegura os transportes escolares, fornecedores, etc. Os contactos constarão de uma lista 

anexa ao plano. 

 

6.8. Divulgação do plano  

 

O PC-COVID.19 do Agrupamento de Escolas de Tabuaço procura o envolvimento de toda a instituição escolar e 

respetivos parceiros. O plano será divulgado nas páginas eletrónicas, enviado por mail para o pessoal docente e não docente, 

e serão realizadas ações de divulgação/sensibilização registadas no cronograma seguinte: 

 

Data Hora Local Destinatários Responsável pela ação 
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6.9. Plano de regresso às aulas para os alunos dos 11º e 12º anos  

 

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

gradual de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19, nos termos 

da qual definiu como primeiro passo no desconfinamento do sistema educativo, o regresso dos alunos dos 11.º e 12.º anos e 

dos 2.º e 3.º anos dos cursos de dupla certificação do ensino secundário às atividades letivas presenciais, a partir de 18 de 

maio de 2020.  

Este regresso às aulas presenciais ocorre em condições específicas de funcionamento, incluindo regras de lotação, 

utilização de equipamentos de proteção individual, agendamento e distanciamento físico. O Plano de Regresso define um 

conjunto de medidas que mitigue a possibilidade de contágio, garantindo a segurança da comunidade educativa.  

O Plano de Regresso às aulas presenciais obedece às orientações emanadas pelas autoridades de saúde e da 

educação e que se encontram anexas a este plano: 

- Orientações – Regresso às aulas em regime presencial (11º e 12º anos de escolaridade e 2º e 3º anos dos cursos de 

dupla certificação do ensino secundário); 

- Orientação nº 024/2020 de 08/05/2020; 

- Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar no contexto da pandemia COVID-19. 
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7. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

Informações, orientações, atualizações e materiais adicionais estão disponíveis no sítio da Direção Geral de Saúde. 

 www.dgs.pt/corona-virus.aspx 
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dupla certificação do ensino secundário) 

https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/05/Regresso.pdf 

 

- Orientações e Circulares Informativas [DGS] – Orientação nº 024/2020 de 08/05/2020 
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https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/05/Limpeza.pdf 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1 - Limpeza e Desinfeção das Instalações e Objetos. 

 

Anexo 2 - Fluxograma de Ações do Plano de Contingência  

 

Anexo 3 - Contactos atualizados:   

  - Direção e Equipa Operativa do Plano de Contingência; 

  - Entidades; parceiros; outros úteis 

  - Pessoal Docente. 

  - Pessoal não docente. 

 

Anexo 4 - Orientação nº 024/2020 de 08/05/2020 (DGS) 

 

Anexo 5 - Orientações - Regresso às aulas em regime presencial - 11º e 12º anos de escolaridade e 2º e 3º anos dos 

cursos de dupla certificação do ensino secundário (DGEstE) 

 

Anexo 6 - Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar no contexto da pandemia COVID-19 (DGS/EMFA) 
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A limpeza e desinfeção das instalações visam minimizar a transmissão do vírus através do contacto com as superfícies. 

Neste sentido serão tomadas medidas para intensificar e reforçar as ações de higiene e limpeza das instalações, com 

particular incidência nos espaços comuns. 

 

INTENSIFICAÇÃO DA LIMPEZA E DESINFEÇÃO 

 
A intensificação tem a ver com a profundidade da limpeza, incluindo sempre a passagem com um produto desinfetante. 

Aplica-se em todas as situações e edifícios escolares, com especial atenção para os equipamentos e objetos de uso comum, 

nomeadamente: 

  

- Maçanetas e puxadores de portas, de ambos os lados; 

- Corrimãos de escada 

- Portas de WC; 

- Armários; 

- Torneiras; 

- Telefones; 

- Teclados e ratos de computador; 

- Interruptores; 

- Superfícies interiores dos elevadores, botões e corrimãos de apoio 

- Torneiras e autoclismos; 

- Comandos; 

- Data show, televisão, DVDs…; 

- Brinquedos manipulados por mais do que uma criança; 

- Balcões e mesas de bar e refeitório (após cada utilização); 

- Mesas de trabalho dos alunos no final de cada período de trabalho; 

- Outros acessórios regularmente manipuláveis 

  

A limpeza e desinfeção devem ser feitas com um produto desinfetante com base alcoólica. 

 

 REFORÇO DA LIMPEZA 

 
O reforço tem a ver a frequência das operações de limpeza. O reforço (aumento da frequência do procedimento) deve 

contemplar uma limpeza no final da manhã e no final do dia. 

 

 DESINFEÇÃO DE SALAS / ESPAÇOS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS 

 
Um espaço ou compartimento potencialmente contaminado, deverá ser limpo e desinfetado com um produto 

desinfetante de base alcoólica: 

Todas as superfícies duras, incluindo mesas, cadeiras, telefones, portas e puxadores, teclados e ratos de 

computadores; vidros e paredes; superfícies estofadas devem ser pulverizadas com spray desinfetante. 

 

 

 

 

 

LIMPEZA E DESINFEÇÃO DAS INSTALAÇÕES E OBJETOS 
 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
A G R U P A M E N T O   D E   E S C O L A S   D E   T A B U A Ç O    /    P L A N O   D E   C O N T I N G Ê N C I A :   I N F E Ç Ã O   C O V I D - 1 9 

 

18 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSSEGUIR COM AS AÇÕES PREVISTAS 

NO PLANO DE CONTINGÊNCIA 

FLUXOGRAMA DE AÇÕES DO PLANO DE CONTINGÊNCIA  

DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TABUAÇO 

EM CASO DE SUSPEITA DE INFEÇÃO COVID-19 

 

CASO 

SUSPEITO 

DE INFEÇÃO 

COVID-19 

COLOCAÇÃO DA MÁSCARA E  

ENCAMINHAMENTO IMEDIATO PARA A SALA DE ISOLAMENTO  

INFORMAÇÃO À EQUIPA DE COORDENAÇÃO 

EQUIPA DE COORDENAÇÃO 

INFORMAR O DIRETOR 

DO AGRUPAMENTO 

 

 

COMUNICAR À  

LINHA SAÚDE 24 

808242424 

SE FOR ALUNO: 

INFORMAR OS PAIS / 

ENC. DE EDUCAÇÃO 

808242424 
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LINHA SAÚDE 24  --------------------------------------------------------------------------------- 808.24.24.24 

(Contactos particulares disponíveis, apenas, para a Equipa Operativa do Plano de Contingência) 

 

- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  DE TABUAÇO  (Geral) ---------------------------------------------------------------------- 254.780.020 

 

- AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  DE TABUAÇO  (Direção) ------------------------------------------------------------------- 254.782.105 

 

- UNIDADE DE SAÚDE DE TABUAÇO  ----------------------------------------------------------------------------------------------- 254.780.130 

 

- BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE TABUAÇO  ------------------------------------------------------------------------------------ 254.789.108 

 

- GNR DE TABUAÇO  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 254.789.214 

 

- CÂMARA MUNICIPAL DE TABUAÇO  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 254.780.000 

 

- UNISELF - REFEITÓRIO -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 219.739.300 
 
 

 

CONTACTOS ATUALIZADOS  
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 ORIENTAÇÃO 

NÚMERO:  024/2020 

DATA:  08/05/2020 

ASSUNTO: COVID-19 

Regresso ao Regime Presencial dos 11.º e 12.º Anos de Escolaridade 

e dos 2.º e 3.º Anos dos Cursos de Dupla Certificação do Ensino 

Secundário 

PALAVRAS-CHAVE: COVID-19; Coronavírus; SARS-CoV-2; Estabelecimentos de Ensino. 

PARA: Diretores de Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas 

CONTACTOS: medidassaudepublica@dgs.min-saude.pt   

 

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) e dores musculares generalizadas. 

 

Com base na evidência científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de: 

− Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma 

pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz 

ou olhos de pessoas que estão próximas (< 2 metros).  

− Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com 

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

 

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

 

A COVID-19 foi considerada uma Pandemia a 11 de março de 2020 pela Organização Mundial de 

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

várias fases de preparação e resposta a situações epidémicas, por forma a diminuir 

progressivamente a transmissão do vírus, prestar os cuidados de saúde adequados a todos os 

doentes e proteger a Saúde Pública. 

 

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

instituições e organizações, e da sociedade. É sabido que o risco de transmissão aumenta com a 

exposição a um número elevado de pessoas, especialmente em ambientes fechados.  

 

O encerramento dos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas em todo o país, com 

suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais, foi parte de um conjunto de medidas 

mailto:geral@dgs.min-saude.pt
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excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica da COVID-19 aprovadas pelo XXII 

Governo Constitucional através do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março. 

Contudo, com a evolução epidemiológica e a necessidade de assegurar a continuidade do ano 

letivo de 2019/2020 foi aprovado um conjunto de medidas que prevê a minimização da 

interrupção do ensino e que, ao mesmo tempo, que reforça a prevenção da COVID-19 em 

ambiente escolar, para os 11.º e 12.º anos de escolaridade e para os 2.º e 3.º anos dos cursos de 

dupla certificação do ensino secundário, nas disciplinas que têm oferta de exame final nacional. 

 

Assim, nos termos da alínea a) do nº 2 do artigo 2º do Decreto Regulamentar nº 14/2012, de 26 

de janeiro, a Direção-Geral da Saúde (DGS) emite a seguinte Orientação, após auscultação das 

entidades competentes do Ministério da Educação: 

 

Medidas Gerais 

1. A Direção de cada agrupamento de escolas ou escola não agrupada 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. 

Este deve ser especifico para cada agrupamento de escolas ou escola não agrupada e deve 

prever, entre outros: 

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

estabelecimento de ensino; 

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

alguns alimentos não perecíveis, e acesso a instalação sanitária; 

iii. Os trajetos possíveis para o caso suspeito ser levado até à área de isolamento; 

iv. A atualização dos contactos de emergência dos estudantes e do fluxo de 

informação aos encarregados de educação; 

v. A constituição de diferentes equipas de pessoal não docente, de modo a garantir 

a sua substituição na eventualidade de absentismo por doença ou necessidade de 

isolamento; 

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

do agrupamento de escolas ou escola não agrupada; 

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

relativa à COVID-19. 

 

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; 
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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. Não devem ser utilizados secadores por 

jatos de ar; 

d) Procurar garantir as condições necessárias para se manter o distanciamento físico, dentro 

e fora do edifício escolar; 

 

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

a tratamento especial; 

 

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

de desinfeção e limpeza dos edifícios escolares; 

 

g) Garantir o cumprimento da obrigatoriedade de utilização de máscaras para acesso e 

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

e pelos alunos, de acordo com a legislação vigente; 

 

h) Disponibilizar informação facilmente acessível a toda a comunidade escolar, 

nomeadamente através da afixação de cartazes sobre a correta higienização das mãos, 

etiqueta respiratória e colocação da máscara (Anexos I, II e III); 

 

i) 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. 

 

Organização Geral 

1. Tento em conta a situação epidemiológica atual, algumas medidas específicas devem ser 

adotadas por toda a comunidade escolar: 

a) Os alunos devem ser organizados em grupos e manter esta organização ao longo de todo 

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

de aulas, intervalos e refeições organizados de forma a evitar o contacto com outros 

grupos; 

 

b) O pessoal docente e não docente e os alunos devem respeitar as regras de segurança e de 

distanciamento físico de 2 metros; 
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c) A gestão do pessoal não docente deve garantir o funcionamento das escolas, na 

eventualidade de absentismo por doença ou necessidade de isolamento de alguns dos 

seus elementos. 

Organização Geral: Seccionamento do Espaço Escolar 

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

 

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

a impedir um maior cruzamento de pessoas; 

3. Cada sala de aula deve ser, sempre que possível, utilizada pelo mesmo grupo de alunos, 

de acordo com a dimensão e características da escola; 

 

4. O distanciamento físico deve ser mantido durante os intervalos. 

Organização Geral: Acesso ao Recinto Escolar 

1. Estabelecer horários desfasados entre turmas, sempre que possível, de forma a evitar 

aglomeração de pessoas à entrada e à saída do recinto escolar; 

 

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

salas de convívio de alunos e outros, devem ser encerrados; 

 

3. Se, por motivos de garantia de equidade, for necessário disponibilizar o acesso à biblioteca 

ou à sala de informática, estas devem reduzir a lotação máxima, e dispor de uma sinalética 

que indique os lugares que podem ser ocupados de forma a garantir as regras de 

distanciamento físico. Devem também ser higienizadas e desinfetadas após cada 

utilização; 

 

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

ainda ser acautelada a higienização das mãos à entrada e à saída, com solução antisséptica 

de base alcoólica (SABA); 

 

5. Manter portões e portas abertas de forma a evitar o toque frequente em superfícies. 

Organização Geral: Disposição da Sala de Aula 

1. A sala de aula deve garantir uma maximização do espaço entre alunos e alunos/docentes, 

por forma a garantir o distanciamento físico de 1,5-2 metros; 

2. Para tal, as mesas devem ser dispostas o mais possível junto das paredes e janelas, de 

acordo com a estrutura física das salas de aula; 
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3. As mesas devem estar dispostas com a mesma orientação, evitando uma disposição que 

implique alunos virados de frente uns para os outros; 

 

4. Deve-se privilegiar uma renovação frequente do ar, preferencialmente, com as janelas e 

portas abertas. 

 

Procedimentos Perante a Identificação de um Caso Suspeito 

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 previamente 

definida e pelos trajetos definidos no Plano de Contingência de cada escola ou 

agrupamento. 

 

3. Deve ser contactada a Linha SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas criadas 

especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as indicações fornecidas. 

 

4. A Autoridade de Saúde local deve ser imediatamente informada do caso suspeito, e devem 

ser fornecidos os dados (nome, data de nascimento, contato telefónico) das pessoas que 

integram o(s) respetivo(s) grupo(s) (alunos, pessoal docente e não docente) do caso 

suspeito, de forma a facilitar a aplicação de medidas de saúde pública aos contactos de 

alto risco.   

 

5. Reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito e da 

área de isolamento. 

 

6. Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em duplo saco, de 

plástico e resistente.  

 

Higienização Ambiental na Escola 

1. A limpeza e desinfeção de superfícies, conforme a Orientação 014/2020 da DGS, é uma 

prática recomendada para a prevenção de transmissão da COVID-19 em ambientes 

comunitários.  

2. O vírus SARS-CoV-2 pode sobreviver em diferentes superfícies, durante horas (cobre e 

papelão) a alguns dias (plástico e aço inoxidável). 
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3. Todas as superfícies podem ser fonte de contaminação, mas o risco deste contágio varia 

consoante a frequência de manipulação, de toque ou de utilização. 

 

4. As superfícies com maior risco de contaminação são as de toque frequente, ou seja, as 

superfícies manipuladas ou tocadas, por muitas pessoas, e com muita frequência ao longo 

do dia. São exemplos destas superfícies: maçanetas de portas, interruptores de luz, 

telefones, tablets, teclados e ratos de computadores, principalmente quando usados por 

várias pessoas, botões de elevadores, torneiras de lavatórios, manípulos de autoclismos, 

mesas, bancadas, cadeiras, corrimãos, dinheiro, controlos remotos, entre outros. 

 

5. No espaço escolar existem áreas que, devido à sua utilização por um maior número de 

pessoas, e, muitas vezes, por períodos de tempo mais prolongados, podem ser mais 

facilmente contaminadas e representar um eventual maior risco para a transmissão do 

vírus. Assim, algumas áreas devem ser alvo de medidas adicionais de cuidados de limpeza 

e desinfeção, sempre que estejam em utilização, nomeadamente: 

a) Áreas de isolamento de casos suspeitos de COVID-19 na escola; 

b) Refeitórios escolares; 

c) Instalações sanitárias; 

d) Salas de professores; 

e) Salas de aulas; 

f) Salas de informática; 

g) Bibliotecas; 

h) Laboratórios. 

 

6. Para além dos cuidados de limpeza e desinfeção, os espaços devem ser ventilados, de 

acordo com as suas características, por forma a permitir a renovação do ar interior, 

idealmente, através de ventilação natural pela abertura de portas e janelas. Em caso de 

utilização de ar condicionado, esta deve ser feita em modo de extração e nunca em modo 

de recirculação do ar. O equipamento deve ser alvo de uma manutenção regular 

adequada. 

 

7. Cada escola deve ter estabelecido um plano de higienização que tenha por referência a 

Informação da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, com a orientação da DGS e 

a colaboração das Forças Armadas, sobre “Limpeza e desinfeção de superfícies em 

ambiente escolar, no contexto da pandemia COVID-19”.  

 

8. Neste plano de higienização deve constar: 

a) O que deve ser limpo/desinfetado (zonas, superfícies, estruturas); 

b) Como deve ser limpo/desinfetado (equipamento e instruções do procedimento); 
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c) Com que produtos deve ser limpo/desinfetado (detergente/desinfetante utilizado); 

d) Quando deve ser limpo/desinfetado (periodicidade de higienização); 

e) Quem deve limpar/desinfetar (responsável pela execução da operação). 

 

9. O plano de higienização deve ser do conhecimento dos profissionais envolvidos e estar 

afixado em local visível.  

 

10. Os profissionais de limpeza devem conhecer bem os produtos a utilizar (detergentes e 

desinfetantes), as precauções a ter com o seu manuseamento, diluição e aplicação em 

condições de segurança, como se proteger durante a realização do seu trabalho e como 

garantir uma boa ventilação dos espaços durante a limpeza e desinfeção. 

 

11. 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 por parte do grupo nacional do Programa de Prevenção e Controlo 

de Infeção e Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA), bem como das Forças Armadas, no 

âmbito das ações de desinfeção e sensibilização que estão a ocorrer, nomeadamente em 

matéria de correto uso de EPI e materiais de limpeza.  

 

Refeitórios Escolares 

Refeitórios Escolares: Organização 

1. A organização e utilização dos refeitórios escolares deve acautelar o respeito pelas regras 

de distanciamento físico entre todos os utilizadores, evitando grandes concentrações de 

alunos. Deverá também ser incentivada a correta higienização das mãos por parte dos 

utilizadores (antes e depois das refeições escolares), bem como uma limpeza frequente.  

Refeitórios Escolares: Reforçar as Medidas de Higiene 

1. 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: 

a) 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.); 

b) Higienizar as mesas com produtos recomendados após cada utilização. 
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2. Relativamente ao uso de luvas descartáveis, o colaborador deve saber que: 

a) O uso de luvas para preparar e manusear alimentos não substitui a adequada e 

frequente higienização das mãos; 

b) 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. As luvas não substituem a 

lavagem das mãos ou a higiene das mãos; 

c) Se utilizar luvas, deve mudá-las com frequência e efetuar a higienização das mãos 

antes da sua colocação e após a sua remoção; 

d) 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; 

 

3. Remover motivos decorativos nas mesas; 

4. Assegurar uma boa ventilação e renovação frequente de ar, por exemplo através da 

abertura de portas e janelas. Em caso de utilização de ar condicionado, esta deve ser feita 

em modo de extração e nunca em modo de recirculação do ar. O equipamento deve ser 

alvo de uma manutenção adequada.  

 

 

 

Graça Freitas 

Diretora-Geral da Saúde 
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2020. Disponível em: https://www.health.gov.au/news/australian-health-protection-principal-

committee-ahppc-advice-on-reducing-the-potential-risk-of-covid-19-transmission-in-

schools?fbclid=IwAR1oE-va8CyyrqiHK1pHtqu7lu_1L23RgzKmDaYGJH8mFGSXNlB9m3XDsIo 

• School Canteens Association. https://www.waschoolcanteens.org.au/wp-

content/uploads/2020/03/School-communication-COVID-19_18.03.20.pdf 

• Bourouiba L. Turbulent Gas Clouds and Respiratory Pathogen Emissions: Potential Implications for 

Reducing Transmission of COVID-19. JAMA. Published online March 26, 2020. 

doi:10.1001/jama.2020.4756 

• European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Considerations relating to social 

distancing measures in response to COVID-19 – second update. 23 March 2020. Disponível em: 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-social-distancing-measuresg-

guide-second-update.pdf 

• NC Department of Health and Human Services. Interim Guidance for Environmental Cleaning for 

Non-Healthcare Settings Following Exposure to a Patient with Confirmed or Suspected 2019 Novel 

Coronavirus (COVID-19) Infection. March 9, 2020 (replaces version dated January 30). Disponível em: 

mailto:geral@dgs.min-saude.pt
https://apambiente.pt/index.php?ref=19&subref=1636&sub2ref=1637&sub3ref=1641
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://sunypoly.edu/sites/default/files/health-alerts/COVID-19-School-Cleaning-Guidance-FINAL.PDF
https://sunypoly.edu/sites/default/files/health-alerts/COVID-19-School-Cleaning-Guidance-FINAL.PDF
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/schools/socialdistance.pdf
https://www.health.gov.au/news/australian-health-protection-principal-committee-ahppc-advice-on-reducing-the-potential-risk-of-covid-19-transmission-in-schools?fbclid=IwAR1oE-va8CyyrqiHK1pHtqu7lu_1L23RgzKmDaYGJH8mFGSXNlB9m3XDsIo
https://www.health.gov.au/news/australian-health-protection-principal-committee-ahppc-advice-on-reducing-the-potential-risk-of-covid-19-transmission-in-schools?fbclid=IwAR1oE-va8CyyrqiHK1pHtqu7lu_1L23RgzKmDaYGJH8mFGSXNlB9m3XDsIo
https://www.health.gov.au/news/australian-health-protection-principal-committee-ahppc-advice-on-reducing-the-potential-risk-of-covid-19-transmission-in-schools?fbclid=IwAR1oE-va8CyyrqiHK1pHtqu7lu_1L23RgzKmDaYGJH8mFGSXNlB9m3XDsIo
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-social-distancing-measuresg-guide-second-update.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-social-distancing-measuresg-guide-second-update.pdf
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https://epi.dph.ncdhhs.gov/cd/coronavirus/_Interim%20Guidance%20for%20Environmental%20Cle

aning%20for%20Non-Healthcare%20Settings.pdf?ver=1.1 

• New York State Department of Health.Interim Cleaning and Disinfection Guidance for Primary and 

Secondary Schools for COVID-19. Disponível em: 

https://resources.finalsite.net/images/v1583693167/pelhamschoolsorg/nc4gvel5bk4qll1qkrim/COVI

D-19SchoolCleaningGuidanceFINAL.pdf 

• SHORELNE Public Schools. Coronavirus (COVID-19) Information and Resources. Cleaning and 

Disinfecting. Disponível em: https://www.shorelineschools.org/Page/7073 

• Cleaning schools in the age of COVID-19. Tuesday, April 7, 2020. By B. Douglas Ford and Keith Sopha. 

Disponível em: https://www.reminetwork.com/articles/cleaning-schools-covid-19/ 
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Anexo I. Lavagem das mãos 
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Anexo II. Medidas de etiqueta respiratória 
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Anexo III. Correta utilização das máscaras  
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 ORIENTAÇÕES  

Regresso às aulas em regime presencial (11º e 12º anos de 

escolaridade e 2.º e 3.º anos dos cursos de dupla certificação do 

ensino secundário) 

 

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

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

11 de março de 2020, o Governo, através do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, 

aprovou um conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica 

da doença COVID-19, entre as quais a suspensão das atividades letivas e não letivas  com 

presença de estudantes em estabelecimentos de ensino. 

No dia 18 de março foi declarado pelo Presidente da República o estado de emergência, através 

do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, cuja declaração foi 

renovada  através dos Decretos do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 de abril e n.º 

20-A/2020, de 17 de abril.  

Nesta sequência e existindo situações que careciam de regulamentação expressa no âmbito 

excecional com a evolução registada da pandemia, através do Decreto-Lei  n.º 14-G/2020, de 13 

de abril, o Governo aprovou um conjunto de medidas no âmbito da educação destinadas a 

estabelecer um regime excecional e temporário, relativo à realização e avaliação das 

aprendizagens, ao calendário escolar e de provas e exames dos ensinos básico e secundário, às 

matrículas, à inscrição para os exames finais nacionais e ao pessoal docente e não docente, de 

modo a assegurar a continuidade do ano letivo de 2019/2020, de uma forma justa, equitativa e 

o mais normalizada possível. 

 O Roteiro Europeu para o Levantamento Progressivo das Medidas de Contenção da COVID-19, 

apresentado pela Comissão Europeia no dia 15 de abril de 2020, definiu orientações que visam 

a supressão gradual das medidas de confinamento, preservando a saúde pública numa solução 

social e económica de equilíbrio.  

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130399862/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131068115/details/normal?l=1
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O Governo, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril, 

aprovou uma estratégia gradual de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do 

combate à pandemia da doença COVID-19, nos termos da qual definiu como primeiro passo no 

desconfinamento do sistema educativo, o regresso dos alunos dos 11.º e 12.º anos e dos 2.º e 

3.º anos dos cursos de dupla certificação do ensino secundário às atividades letivas presenciais, 

a partir de 18 de maio de 2020. Foi definido que todas as medidas são acompanhadas de 

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

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

condições gerais para o levantar de medidas de confinamento. 

 

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

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

a segurança da comunidade educativa. 

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

Contingência já implementado pelas direções dos agrupamentos de escolas e escolas não 

agrupadas, que deverá ser atualizado e ajustado face à evolução da situação, estabelecem-se as 

seguintes orientações para a reorganização do funcionamento de cada escola: 

 

I - ORGANIZAÇÃO ESCOLAR 

 

1. Definir o funcionamento das atividades letivas, preferencialmente, entre as 10h e as 17h, 

criando horários desfasados entre as turmas, evitando, o mais possível, a concentração dos 

alunos, dos professores e do pessoal não docente no recinto escolar, bem como no período mais 

frequente das deslocações escola-casa-escola; 

2. Concentrar, sempre que possível, as aulas das diferentes disciplinas de cada turma de modo 

a evitar períodos livres entre aulas; 

3. Concentrar, sempre que possível, as aulas de cada turma, preferencialmente, durante o 

período da manhã ou da tarde; 

4. Sempre que possível, concentrar o máximo de aulas de cada turma para minimizar o 

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

5. Privilegiar a utilização de salas amplas e arejadas, sentando um aluno por secretária. As 

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

ter alunos de frente uns para os outros; 
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6. Quando o número de alunos da turma tornar inviável o cumprimento das regras de 

distanciamento físico nos espaços disponíveis, as escolas podem desdobrar as turmas, 

recorrendo a professores com disponibilidade na sua componente letiva. Caso esta ou outra via 

não sejam viáveis, pode ser reduzida até 50% a carga letiva das disciplinas lecionadas em regime 

presencial, organizando-se momentos de trabalho autónomo nos restantes tempos; 

7. Sempre que possível, instalar as turmas em salas distanciadas entre si; 

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

permanecer, em regra, dentro da sala; 

9. Definir circuitos e procedimentos no interior da escola, que promovam o distanciamento 

físico entre os alunos, nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até à sala de aula, 

nos acessos ao refeitório, às entradas de pavilhões e às casas de banho, de forma a evitar o 

contacto entre os alunos; 

10.  Identificar os percursos para o gabinete/sala de isolamento, de acordo com o Plano de 

Contingência implementado;  

11.  Evitar a concentração de alunos nos espaços comuns da escola; 

12.  Criar regras de utilização das salas do pessoal docente e não docente que promovam o 

distanciamento físico; 

13.  Encerrar os serviços e outros espaços não necessários à atividade letiva (bufetes/bares; 

salas de apoio; salas de convívio de alunos e outros); 

14.  Espaços como bibliotecas e salas de informática devem ver reduzida para um terço a sua 

lotação máxima e dispor de sinalética que indique os lugares que podem ser ocupados por forma 

a garantir as regras de distanciamento físico; 

15.  Privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos;  

16.  Definir procedimentos para utilização dos refeitórios, designadamente com as seguintes 

normas de funcionamento: 

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

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

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

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

dos funcionários; 

c. Preparação do tabuleiro e entrega, a cada aluno, por um funcionário, à entrada da 

linha do refeitório; 

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

e. Cuidados excecionais na disponibilização dos alimentos: embalagem obrigatória da 

fruta e sobremesa, salada devidamente protegida, servida por um funcionário. 
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f. Lavagem de toda a loiça em máquina, incluindo os tabuleiros, após cada utilização 

dos mesmos; 

g.  Higienizar as mesas após cada utilização; 

h. Retirar artigos decorativos das mesas; 

i. Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar. 

17. Manter abertas, sempre que possível, as portas dos vários recintos e, eventualmente, as 

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

18.  Criar/Reforçar equipas de educação para a saúde nos agrupamentos de escolas e escolas 

não agrupadas, compostas por pessoal docente e não docente, em colaboração permanente 

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

responsáveis por elaborar e coordenar os respetivos planos de saúde; 

19.  Assegurar a presença dos recursos humanos estritamente necessários ao funcionamento 

das atividades letivas presenciais (pessoal docente e pessoal não docente); 

20.  Caso os professores das disciplinas a funcionar em regime presencial pertençam 

atestadamente a um grupo de risco, podem as escolas adotar as seguintes estratégias: 

a. Redistribuição do serviço docente; 

b. Manutenção das aulas desse professor em sistema remoto, devendo ser assegurada 

coadjuvação presencial, podendo recorrer-se, se necessário, aos mecanismos de substituição 

previstos e regulados no Decreto-Lei n.º 132/2012, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 

28/2017, quando seja necessário salvaguardar a saúde dos docentes sujeitos a um dever 

especial de proteção, invocando na plataforma como motivo de substituição a referida 

disposição legal.  

21.  As escolas podem adotar outras estratégias que entendam ser mais adequadas 

designadamente quanto à substituição dos docentes e locais das atividades letivas, garantindo 

a maior eficácia das medidas de contenção do coronavírus. 

 

 

II - Frequência 

 

1- Cursos Científico-Humanísticos 

 

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

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

exames. Os alunos de outras ofertas educativas, designadamente do ensino recorrente, podem 
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frequentar estas disciplinas, sempre que manifestem a intenção de eleger os exames finais 

nacionais como provas de ingresso para o ensino superior. 

 

2- Ensino Profissional e Artístico 

 

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

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

têm oferta de exames finais nacionais dos cursos científico-humanísticos, independentemente 

de terem manifestado a intenção de eleger os respetivos exames finais nacionais como provas 

de ingresso para o ensino superior. 

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

natureza prática e na formação em contexto de trabalho quando, designadamente por 

requererem a utilização de espaços, instrumentos e equipamentos específicos, não possam 

ocorrer através do ensino a distância ou da prática simulada e seja garantido o cumprimento 

das orientações da Direção-Geral de Saúde.  

 

3- Ensino a Distância 

 

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

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

lugar a antecipação de módulos de cariz menos prático. No caso do terceiro ano, podem ser 

ponderadas classificações finais em função da conjugação de classificações atribuídas a 

momentos anteriores de FCT e/ou a outras componentes técnicas e práticas da formação. 

 

4- Assiduidade nas aulas presenciais 

 

a. A assiduidade dos alunos é registada; 

b. Os alunos que não frequentem as aulas presenciais, por manifesta opção dos 

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

prestação de serviço remoto. 
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5- Alunos em grupos de risco 

 

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

remoto, à semelhança do que acontece em todos os casos de doença prolongada. 

 

6- Outros 

 

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

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

ser desenvolvidos autonomamente, nestas circunstâncias. 

 

III- CÓDIGOS DE CONDUTA  

 

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

propagação do novo coronavírus.  

O Plano de Contingência implementado em cada agrupamento de escolas ou escolas não 

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

e promover, ainda, o distanciamento físico. Neste sentido, reforçam-se as medidas de 

prevenção diária que deverão ser implementadas por toda a comunidade educativa, dentro e 

fora do recinto escolar: 

1. Utilizar máscaras no interior da escola (dentro e fora da sala de aula, exceto nas situações 

em que a especificidade da função não o permita) e no percurso casa-escola-casa 

(especialmente quando utilizados transportes públicos); 

2. Evitar tocar na parte da frente da máscara; 

3. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução antisséptica de base alcoólica 

(SABA);  

4. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo 

menos, 20 segundos;  

5. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após 

o uso da casa de banho e sempre que estejam sujas;  

6. 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;  

7. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as 

mãos;  

8. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca; 
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9.  Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar; 

10.  Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, 

etc; 

11.  Divulgar/promover, nos espaços educativos, campanhas de sensibilização para as boas 

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

e etiqueta respiratória. 

 

IV- NOTAS FINAIS 

 

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

sujeito à alteração decorrente da avaliação dos impactos das medidas na evolução da pandemia.  
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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 e limpeza, devendo salvaguardar: 

 

• A afixação de informação útil em local visível e acessível aos 

funcionários; 

• O conhecimento sobre a utilização correta dos produtos de limpeza 

(detergentes e desinfetantes), de acordo com as Fichas de Dados de 

Segurança do produto; 

• A disponibilidade de materiais de limpeza e desinfeção adequados 

(anexo III). 

 

2. Procedimento  

 

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

conta são: 

• 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 

https://www.google.pt/url?sa=i%26url=https://eportugal.gov.pt/en/entidades/direcao-geral-da-saude%26psig=AOvVaw1h8IxUxxBHO8jmU79ra9VN%26ust=1587839328043000%26source=images%26cd=vfe%26ved=0CAIQjRxqFwoTCJDJ08DYgekCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.pt/url?sa=i%26url=https://estagiar.pt/estagios-curriculares-no-estado-maior-general-das-forcas-armadas/%26psig=AOvVaw2xZJaJ8dZ2UW7UbEzTz3ED%26ust=1587839377141000%26source=images%26cd=vfe%26ved=0CAIQjRxqFwoTCJiNtdXYgekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.pt/url?sa=i%26url=https://www.dgeste.mec.pt/%26psig=AOvVaw2I99n0qETaMczA_ceZwxdZ%26ust=1587839506837000%26source=images%26cd=vfe%26ved=0CAIQjRxqFwoTCIi-npTZgekCFQAAAAAdAAAAABAD
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contaminadores do exterior para a área da desinfeção. Sobre EPI, 

consultar anexo I. 

 

 

• Entrada na “área suja”: 

o O profissional deve entrar nos locais a limpar já totalmente equipado 

com o EPI envergado e com o material de limpeza, levando também 

consigo sacos prontos para a recolha dos resíduos; 

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

que possível. 

 

• Operação dentro da “área suja”: 

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

porta de entrada para a porta de entrada/saída; 

o Ter um cuidado especial na limpeza de objetos mais tocados (ex: 

interruptores; maçanetas das portas; torneiras; corrimãos; mesas; 

cadeiras; teclados de computadores; telefones e outros) e áreas 

mais frequentadas; 

o À medida que se vai limpando, depositar os materiais descartáveis 

em sacos apropriados (de cor diferente dos habituais, ou 

devidamente identificados), tendo o cuidado de não contaminar o 

exterior do saco. 

 

• Saída da “área suja”: 

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

só depois fechar as janelas; 

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

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

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

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

o Terminadas as limpezas, colocar os EPI reutilizáveis, em 

embalagem 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, 
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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. 

 

3. Frequência de limpeza  

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

frequência diária e sempre que se mostrar necessário, de acordo com a 

técnica abaixo descrita. 

As frequências de referência são: 

• Casas de banho – pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à 

tarde; 

• Zonas e objetos de uso comum – corrimãos, maçanetas das portas, 

interruptores, zonas de contacto frequente – pelo menos duas vezes de 

manhã e duas vezes à tarde; 

• Salas de aula – no final de cada utilização, sempre que haja mudança 

de turma; 

• Salas de professores – de manhã e à tarde; 

• Refeitórios – logo após a utilização de um grupo e antes de outro entrar 

na área, especialmente as mesas e zonas de self-service.   

 

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. 
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b) Método de aplicação:  

A limpeza deve ser húmida com: 

i. Balde e esfregona para o chão; 

ii. Panos de limpeza descartáveis ou panos reutilizáveis (laváveis) de 

microfibras, se houver condições para serem lavados e desinfetados 

pelo calor, em máquina de lavar; 

iii. Sempre que possível, deixar as superfícies humedecidas, até que 

sequem, ao ar, para que o desinfetante possa atuar eficazmente. 

 

c) Ordem de limpeza dos espaços fechados (Salas de aula, salas de 

professores, entre outros): 

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

as mais sujas, e das mais distantes da porta de entrada para a porta de 

entrada/saída. O chão deverá ser a último a ser limpo.  

Ter especial cuidado na limpeza de objetos mais tocados (ex: 

interruptores; maçanetas das portas; torneiras; corrimãos; mesas; 

bancadas; cadeiras; teclados de computadores; telefones e outros) e 

áreas mais frequentadas. 

 

d) Procedimento gerais 

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

espalhar uniformemente a solução de hipoclorito de sódio nas 

superfícies;  

• 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. 
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e) Procedimentos específicos  

• Superfícies e equipamentos que devem ser alvo de especial 

atenção: maçanetas de portas; interruptores de luz; telefones; botões 

de elevadores (se existirem); torneiras; manípulos de autoclismos; 

corrimãos; materiais de computadores, tais como teclados, ecrãs e 

rato; equipamentos eletrónicos ou outros existentes que sejam de 

manuseamento frequente. 

 

• Chão (último a limpar): deve ser lavado com água e detergente 

comum, seguido da desinfeção com solução de hipoclorito de sódio 

pronta a usar, ou solução diluída em água fria no momento da 

utilização, conforme anexo IV e instruções do fabricante.  

 

• Instalações sanitárias: devem ser lavadas, preferencialmente, com 

produto que contenha na composição detergente e desinfetante (2 

em 1) porque é de mais fácil e rápida aplicação e desinfeção. O balde 

e a esfregona utilizados nas casas de banho não devem ser usados 

noutros espaços. Deve-se utilizar panos diferentes para os lavatórios 

e as áreas à volta destes e para o exterior das sanitas. 

 

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

 

1. Iniciar a limpeza pelos lavatórios (primeiro as torneiras e só depois o 

lavatório) e superfícies à volta destes; 

 

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

 

2.1. Parte interior: 
 

- Aplicar o produto detergente com base desinfetante, deixando 

atuar durante, pelo menos, 5 minutos; 

- Esfregar bem por dentro com o piaçaba;  

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

este também fique limpo;  

- Volte a puxar a água.   
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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. 

 

• 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. 
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ANEXO I 

 

Equipamentos de proteção individual (EPI) para efetuar limpeza 

 

- Bata ou avental impermeável por cima da farda (não usar roupa que traz 

de casa); 

- Máscara; 

- Protetor ocular; 

- Luvas resistentes aos desinfetantes (de usar e deitar fora); 

- Utilizar uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio só para as 

limpezas. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 

Técnica de Higienização das mãos com solução antisséptica de base 

alcoólica (SABA) ou água e sabão 
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ANEXO III 

Materiais de limpeza 

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

acordo com o nível de risco das áreas a limpar. 

 

MATERIAIS 

LIMPEZA 
IMAGEM COMENTÁRIOS 

Pulverizador manual 

(bem rotulado) 

 

Não usar pulverizadores nas áreas 

de exposição e preparação de 

alimentos 

Panos de limpeza 

 

Os panos de limpeza devem ser, 

preferencialmente, de uso único e 

descartável; 

Se forem panos reutilizáveis, devem 

ser de microfibras e que aguentem a 

lavagem e desinfeção pelo calor em 

máquina de lavar. 

 

Balde 

 

O balde e esfregona para o chão 

são habitualmente reutilizáveis, pelo 

que se deve garantir uma limpeza e 

desinfeção destes equipamentos no 

final de cada utilização; 

 

O balde e esfregona usados nas 

casas de banho não devem ser 

usados nas áreas de alimentação, ou 

em outros espaços 

Esfregona 
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https://www.google.pt/url?sa=i%26url=https://estagiar.pt/estagios-curriculares-no-estado-maior-general-das-forcas-armadas/%26psig=AOvVaw2xZJaJ8dZ2UW7UbEzTz3ED%26ust=1587839377141000%26source=images%26cd=vfe%26ved=0CAIQjRxqFwoTCJiNtdXYgekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.pt/url?sa=i%26url=https://www.dgeste.mec.pt/%26psig=AOvVaw2I99n0qETaMczA_ceZwxdZ%26ust=1587839506837000%26source=images%26cd=vfe%26ved=0CAIQjRxqFwoTCIi-npTZgekCFQAAAAAdAAAAABAD
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ANEXO IV 

 

Preparação da solução à base do hipoclorito de sódio (diluição de 

1/100) 

 

Concentração 

original do 

hipoclorito de 

sódio de 5% de 

cloro ativo 

Quantidade final de 

solução pretendida 

1000ppm 

Volume de hipoclorito 

de sódio  

Volume de 

água 

1 Litro  10 mililitros 990 mililitros 

5 litros  50 mililitros 4,950 litros 

10 litros 100 mililitros 9,900 litros 

Notas:  

1 - Preferir sempre a solução de hipoclorito de sódio adquirida no mercado, já pronta a 

usar, sem ter de fazer diluições. 

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

de seguida, a quantidade do desinfetante, para evitar acidentes por salpicos. Seguir 

sempre as instruções do fabricante inscritas nos rótulos dos produtos para as diluições. 

3 - Segurança no uso de desinfetantes e seu acondicionamento: rotular bem os 

frascos dos desinfetantes; não colocar desinfetantes em garrafas de água; manter os 

desinfetantes em local inacessível a crianças. 

http://www.dgs.pt/
http://www.emgfa.pt/
http://www.dgeste.mec.pt/
https://www.google.pt/url?sa=i%26url=https://eportugal.gov.pt/en/entidades/direcao-geral-da-saude%26psig=AOvVaw1h8IxUxxBHO8jmU79ra9VN%26ust=1587839328043000%26source=images%26cd=vfe%26ved=0CAIQjRxqFwoTCJDJ08DYgekCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.pt/url?sa=i%26url=https://estagiar.pt/estagios-curriculares-no-estado-maior-general-das-forcas-armadas/%26psig=AOvVaw2xZJaJ8dZ2UW7UbEzTz3ED%26ust=1587839377141000%26source=images%26cd=vfe%26ved=0CAIQjRxqFwoTCJiNtdXYgekCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.pt/url?sa=i%26url=https://www.dgeste.mec.pt/%26psig=AOvVaw2I99n0qETaMczA_ceZwxdZ%26ust=1587839506837000%26source=images%26cd=vfe%26ved=0CAIQjRxqFwoTCIi-npTZgekCFQAAAAAdAAAAABAD
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Orientações gerais relativas aos direitos e deveres dos alunos e ao seu 

acompanhamento, no âmbito das atividades letivas presenciais e não 

presenciais  

Considerando que:  

O Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, que estabelece as medidas excecionais e 

temporárias na área da educação, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, prevê que 

na situação de suspensão de atividades letivas e formativas presenciais nas escolas as 

aprendizagens são desenvolvidas através da modalidade de ensino não presencial e de modo 

a que todos os alunos tenham acesso equitativo às aprendizagens;  

O contexto de pandemia da doença COVID-19 não pode ser impeditivo do cumprimento 

da escolaridade e que importa garantir o envolvimento dos alunos nas atividades letivas, a 

prevenção do abandono escolar e o acompanhamento das aprendizagens de todos os alunos; 

Se verificou o termo da situação do estado de emergência e a subsequente declaração do 

estado de calamidade através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 

de abril;  

Através da Resolução de Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril, o Governo 

determinou a retoma das atividades letivas presenciais, no próximo dia 18 de maio, para os 

alunos que se encontram a frequentar os dois últimos anos do ensino secundário, de acordo 

com as orientações recentemente remetidas às escolas relativas à reorganização dos espaços 

e dos horários das turmas, de modo a garantir o cumprimento das orientações das 

autoridades públicas de saúde, nomeadamente em matéria de higienização e distanciamento 

físico. 

Estabelecem-se as seguintes orientações gerais relativas aos direitos e deveres dos alunos e 

ao seu acompanhamento, no âmbito das atividades letivas presenciais e não presenciais, as 

quais devem ser comunicadas aos encarregados de educação ou aos alunos, quando maiores 

de idade, até dia 18 de maio de 2020. 

1. Princípios transversais relativos às atividades letivas presenciais e não presenciais 

a. As atividades letivas implicam o cumprimento do previsto no Estatuto do 

Aluno e da Ética Escolar, aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro, 

doravante Estatuto do Aluno, e no Regulamento Interno da Escola; 
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b. Os deveres de assiduidade e de pontualidade mantêm-se, com as necessárias 

adaptações, em todas as atividades letivas dinamizadas pela escola e pelos 

docentes. 

 

2.  Registo e controlo de assiduidade e de pontualidade 

2.1. Atividades letivas presenciais: 

a. Mantêm-se os mecanismos e instrumentos de registo e controlo de 

assiduidade e de pontualidade habitualmente adotados pela escola; 

b. Mantêm-se os procedimentos conforme estipulado no Estatuto do Aluno e 

no Regulamento Interno da Escola; 

c. Mantêm-se os efeitos conforme previsto no Estatuto do Aluno; 

d. Considera-se falta justificada a não participação do aluno nas atividades em 

regime presencial, mediante opção expressa do respetivo encarregado de 

educação ou do aluno, quando maior de idade. 

e. Para o efeito do disposto na alínea anterior, o encarregado de educação ou o 

aluno, quando maior de idade, remete ao diretor da escola, no prazo de dez 

dias úteis após o início das atividades presenciais, declaração 

escrita manifestando a opção de o aluno não participar em todas as atividades 

letivas presenciais oferecidas pela escola a partir do dia 18 de maio, não sendo 

possível a participação em apenas algumas das disciplinas. 

2.2. Atividades letivas não presenciais realizadas através de sessões síncronas:  

a.  Assumem caráter obrigatório para todos os alunos que dispõem de meios de 

suporte eletrónico, mantendo-se os deveres de controlo de assiduidade e de 

pontualidade, designadamente: 

i. Registo pelo respetivo docente;  

ii. Comunicação ao diretor de turma;  

iii. Informação ao encarregado de educação;  

iv. Apuramento das razões que motivaram a ausência do aluno; 

v. Justificação da ausência perante o diretor de turma, nos termos do 

artigo 16.º do Estatuto do Aluno.  

b. Aos alunos menores, a violação dos limites de faltas previstos no artigo 18.º 

do Estatuto do Aluno dá lugar à aplicação, com as necessárias adaptações, do 

disposto no artigo 20.º do referido Estatuto; 
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c. O incumprimento das medidas de recuperação e de integração, previstas no 

referido artigo 20.º, e a sua ineficácia ou impossibilidade de atuação 

determinam, tratando-se de aluno menor, a comunicação obrigatória do facto 

à respetiva comissão de proteção de crianças e jovens ou, na falta desta, ao 

Ministério Público junto do tribunal de família e menores territorialmente 

competente, nos termos do artigo 21.º do Estatuto do Aluno. 

3. Deveres e direitos dos alunos nas atividades letivas não presenciais 

a. A participação dos alunos nas atividades não presenciais desenvolve-se no 

quadro do plano de ensino a distância implementado pela escola e implica, 

com as necessárias adaptações, o cumprimento dos deveres e o respeito pelos 

direitos dos alunos previstos no Estatuto do Aluno, bem como no 

Regulamento Interno da Escola; 

b. Sem prejuízo do disposto na alínea seguinte, os alunos estão obrigados ao 

cumprimento das tarefas estipuladas pelos docentes no âmbito das sessões 

síncronas e assíncronas; 

c. Sempre que o aluno não possa participar nas sessões síncronas e ou 

assíncronas, designadamente por falta de meios de acesso às aprendizagens, 

a escola deve assegurar outras formas de trabalho, em articulação com o 

aluno e o respetivo encarregado de educação; 

d. Quando o aluno acede a conteúdos exclusivamente através do 

#EstudoEmCasa, a escola assegura o acompanhamento das suas rotinas e 

trabalho através de um professor que desempenhe funções de mentoria; 

e. O incumprimento dos deveres por parte do aluno é suscetível de aplicação 

de medidas disciplinares sancionatórias, nos termos previstos no Estatuto do 

Aluno. 

4. Risco de abandono escolar 

O professor titular de turma, no 1.º ciclo, ou o diretor de turma, nos restantes ciclos e 

níveis de ensino, sempre que detete uma situação de risco de abandono escolar deve 

reportar, de imediato, a situação ao diretor da escola, a fim de serem tomadas as diligências 

adequadas à situação. 

13/05/2020 




