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INTRODUÇÃO

No âmbito da política de gradual desconfinamento adotada pelo XXII Governo
Constitucional, e na senda da retoma das atividades económicas, sociais e culturais, o próximo ano
letivo terá início no dia 17 de setembro, com atividades letivas, não letivas e formativas
presenciais para todas as crianças e alunos. Neste contexto, foi já emitido um conjunto de
orientações excecionais de organização e funcionamento dos estabelecimentos de educação préescolar e dos ensinos básico e secundário, incluindo escolas profissionais, no ano letivo
2021/2022, que garantam a retoma das atividades educativas e formativas, letivas e não letivas,
em condições de segurança para toda a comunidade educativa. Atendendo à incerteza quanto à
evolução da pandemia da COVID-19, em Portugal e no Mundo, mas considerando a necessidade
de programar, atempadamente, o próximo ano letivo, importa definir uma estratégia, dando
prioridade à prevenção da doença e à minimização do risco de transmissão do novo coronavírus,
procurando garantir condições de segurança e higiene nos estabelecimentos de educação e
ensino, através da adoção de um conjunto de medidas preventivas, bem como da criação de
mecanismos e procedimentos que permitam a deteção precoce de eventuais casos suspeitos e
rápida e adequada gestão dos mesmos, em articulação, sempre, com as autoridades de saúde,
conforme definido nos Planos de Contingência de cada estabelecimento. Estas medidas de
redução de eventual risco de transmissão do SARS-CoV-2, em ambiente escolar, compreendem,
essencialmente, condições específicas de funcionamento, regras de higiene, etiqueta respiratória
e distanciamento físico. Importa, também, que continue a ser assegurado um conjunto de
procedimentos, através da implementação, em cada unidade orgânica, de um plano de medidas
que mitigue a possibilidade de contágio, garantindo a segurança de toda a comunidade educativa.
O presente documento dá a divulgar os pontos essenciais do Plano de Contingência do
Agrupamento de Escolas Dr. Bento Cruz para a Doença por Coronavírus (COVID-19), fornece
informação aos estudantes e colaboradores desta instituição sobre esta nova doença, sobre as
medidas de prevenção e controlo desta infeção, e sobre os procedimentos e medidas a adotar
perante a identificação de casos suspeitos e/ou confirmados. O Plano de Contingência para a
Doença por Coronavírus (COVID-19) foi desenvolvido com base nas orientações da Direção-Geral
da Saúde (DGS) e na melhor evidência científica disponível até ao momento. Os estudantes e
colaboradores serão informados sobre a doença por coronavírus (COVID19) e sobre as formas de
evitar a transmissão, através dos meios mais adequados: circulares informativas por correio
eletrónico e em papel, afixação de cartazes nos espaços comuns, etc. De igual modo, a informação
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sobre as recomendações e procedimentos estabelecidos no Plano de Contingência para a Doença
por Coronavírus (COVID-19) será amplamente divulgada, através dos meios mais adequados, por
toda a comunidade. O Agrupamento de Escolas Dr. Bento Cruz, está comprometido com a
proteção da saúde e a segurança dos seus estudantes e colaboradores, tendo também um papel
importante a desempenhar na limitação do impacto negativo deste surto na comunidade, face às
valências de conhecimento que detêm em diversas áreas. Será fornecida a constante atualização
da informação sobre a situação epidemiológica local relativa à COVID-19.

A DOENÇA POR CORONAVÍRUS (COVID-19)
A COVID-19 é uma doença causada pela infeção pelo novo Coronavírus (SARS-CoV2). A
doença manifesta-se predominantemente por sintomas respiratórios, nomeadamente, febre,
tosse e dificuldade respiratória, podendo também existir outros sintomas, entre os quais,
odinofagia (dor de garganta), dores musculares generalizadas, perda transitória do paladar ou do
olfato, diarreia, dor no peito e dor de cabeça, entre outros. A pessoa infetada pode não apresentar
sinais ou sintomas (assintomática).
As crianças e jovens diagnosticados com COVID-19 têm habitualmente uma manifestação
ligeira da doença, com menor risco de complicações e hospitalização. Com base na evidência
científica atual, este vírus transmite-se principalmente através de:
• Contacto direto: disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando uma pessoa
infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos de
pessoas que estão próximas.
• Contacto indireto: contacto das mãos com uma superfície ou objeto contaminado com
SARS-CoV-2 e, em seguida, com a boca, nariz ou olhos. Existem ainda estudos que sugerem a
acumulação de aerossóis potencialmente infetados em espaços fechados. Atualmente, estima-se
que o período de incubação da doença (tempo decorrido desde a exposição ao vírus até ao
aparecimento de sintomas) seja entre 1 e 14 dias. A transmissão de SARS-CoV-2 pode ocorrer
cerca de dois dias antes da manifestação de sintomas.
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QUAIS AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO?
Para minimizar o risco de infeção por SARS-CoV-2, é fundamental adotar medidas de
prevenção e controlo da transmissão da COVID-19.
A definição destas medidas, deve considerar que o vírus se transmite de pessoa para
pessoa, essencialmente através de gotículas que podem ser inaladas ou depositar-se em
superfícies ou objetos em que tocamos, e, eventualmente, através de aerossóis potencialmente
infetados em espaços fechados.
Neste sentido, destacam-se as seguintes medidas:
• Distanciamento entre pessoas;
• Higiene pessoal, nomeadamente a lavagem das mãos e etiqueta respiratória;
• Obrigatoriedade do uso da máscara comunitária certificada ou cirúrgica, por qualquer
pessoa com idade superior a 10 anos;
• Recomendação do uso da máscara comunitária certificada ou cirúrgica, por crianças
com idade entre os 6 e 10 anos, ou por alunos do 1.º Ciclo independentemente da idade desde
que:
- As crianças tenham “treino no uso” e utilizem as máscaras de forma correta;
- Seja garantida a supervisão por um adulto.
• Higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos espaços;
• Automonitorização de sintomas, não se deslocando para a escola pessoas com sintomas
sugestivos de COVID-19.
• Utilizar um gel alcoólico que contenha pelo menos 60% de álcool se não for possível lavar
as mãos com água e sabão;
• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca sem ter lavado as mãos;
• Evitar contacto próximo com pessoas com tosse, febre ou dificuldade respiratória;
• Limpar e desinfetar frequentemente objetos e superfícies de utilização comum;
• Em caso de sintomas ou dúvidas contactar a Linha SNS24: 808 24 24 24. Não se deslocar
diretamente para nenhum estabelecimento de saúde;
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• Consultar regularmente informação em www.dgs.pt .

MEDIDAS DE HIGIENE DO AMBIENTE ESCOLAR


Manter todas as casas de banho em funcionamento em simultâneo para minimizar as
hipóteses de agrupamento em espaços fechados;



Alterações ao nível das práticas de higiene. Por exemplo, efetuar a desinfeção, dos
teclados e ratos de todo o material informático, entre cada bloco de aulas e os
equipamentos audiovisuais, após a sua utilização;



Solicitar aos professores que mantenham as salas de aulas, sempre que possível, com as
portas e janelas abertas, de modo a evitar-se o contacto com maçanetas e afins;



Apuramento das necessidades de material (equipamento de lavagem e dispositivos para
fornecimento de toalhetes de papel).



Caixotes com tampa e pedal para o depósito de equipamentos de proteção individual (
ex; máscaras) na entrada de cada escola, na entrada pavilhões de aulas, no polivalente e
no gimnodesportivo; cada caixote tem duplo saco para recolha.
Higiene Instalações



Esvaziar os caixotes de lixo das salas de aulas à hora de almoço e ao final do dia;



Desinfetar as maçanetas das portas e os corrimões à hora de almoço e ao final do dia;



Efetuar a limpeza/desinfeção das casas de banho após todos os intervalos (com registo em
impresso próprio colocado para o efeito em cada casa de banho);



Efetuar a limpeza/desinfeção da sala de isolamento após cada caso (com registo em
impresso próprio colocado para o efeito na sala).



Implementação do Plano de Higienização dos edifícios do Agrupamento de Escolas Dr.
Bento da Cruz. ( Anexo IV)

MEDIDAS A ADOTAR
Os estabelecimentos escolares implementarão de imediato as seguintes medidas:


Criação de área reservada à divulgação de informação atualizada sobre a COVID-19
na página do Agrupamento;



Afixação de informação relevante em locais de maior afluência de pessoal;
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Sessões de informação aos estudantes e restantes membros da comunidade
escolar pela equipa PES e diretores de turma;



Envio de informação relevante aos encarregados de educação;



Em caso de absentismo ou necessidade de isolamento profilático do pessoal não
docente, procede-se substituição, mantendo, sempre que possível, o grupo de
trabalho.

ÁREAS DE ISOLAMENTO
São estabelecidas áreas de isolamento, nas diferentes unidades orgânicas do Agrupamento
de Escolas Dr. Bento Cruz. A colocação de um estudante ou colaborador suspeito de infeção por
COVID-19 numa área de isolamento visa impedir que outros estudantes e/ou colaboradores
possam ser expostos e infetados. Esta medida tem como principal objetivo evitar a propagação de
uma doença transmissível.
A área de isolamento (sala, gabinete, secção, zona) deve ter ventilação natural, ou sistema
de ventilação mecânica, e possuir revestimentos lisos e laváveis (por exemplo, não deve possuir
tapetes, alcatifa ou cortinados). Esta área deverá estar equipada com:
• telefone;
• cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do estudante ou colaborador suspeito de
infeção por COVID-19, enquanto aguarda a validação de caso e o eventual transporte pelo INEM);
• kit com água e alguns alimentos não perecíveis;
• contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico);
• solução antisséptica de base alcoólica – SABA (disponível no interior e à entrada desta
área);
• toalhetes de papel;
• máscara(s) cirúrgica(s);
• luvas descartáveis;
• termómetro.
Nesta área, ou próxima dela, deve existir uma instalação sanitária devidamente equipada,
nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a utilização exclusiva do caso
suspeito.
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Os estudantes e colaboradores de cada unidade orgânica deverão ser informados da
localização da área de isolamento na sua instituição.

DESIGNAÇÃO DE PONTO FOCAL
O AE designará um Ponto Focal responsável pela gestão de qualquer caso suspeito de
COVID-19.
Os estudantes e colaboradores serão informados de quem é o Ponto Focal da sua
instituição. É a este Ponto Focal que deverá ser reportada uma situação de doença enquadrada de
estudante ou colaborador com sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de
caso possível de COVID-19.
Sempre que for reportada uma situação de estudante ou colaborador com sintomas, o
Ponto Focal deverá informar a direção da Unidade Orgânica e ficar responsável por assegurar o
cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Plano de Contingência do AE para a Doença
por Coronavírus (COVID-19).
O Ponto Focal será o elemento que acompanhará o caso suspeito até à área de isolamento
designada, prestará o apoio necessário e desencadeará os contactos estabelecidos no Plano de
Contingência do AE.
Fluxograma 1: Funções do Ponto Focal

CRITÉRIOS PARA A DEFINIÇÃO DE CASO DE COVID-19
a. Critérios clínicos: Qualquer pessoa que apresente, pelo menos, um dos seguintes
critérios:
i. Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual;
ii. Febre (temperatura corporal ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível;
iii. Dispneia / dificuldade respiratória sem outra causa atribuível;
iv. Anosmia de início súbito;
v. Disgeusia ou ageusia de início súbito.
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b. Critérios epidemiológicos: Qualquer pessoa que apresente, pelo menos, um dos
seguintes critérios nos 14 dias antes do início de sintomas:
i. Contacto com um caso confirmado de COVID-19;
ii. Residente ou trabalhador numa instituição onde se encontrem pessoas em situações
vulneráveis (Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Estabelecimento prisional, Abrigo, Casa de
Acolhimento ou instituição equiparada) e onde existe transmissão documentada de COVID-19;
iii. Exposição laboratorial não protegida a material biológico infetado/contendo com SARSCoV-2.
c. Critérios imagiológicos:
i. Na radiografia do tórax: hipotransparências difusas, de contornos irregulares, com
distribuição bilateral periférica e/ou subpleural, com predomínio nos lobos inferiores, e/ou
consolidação com distribuição periférica e basal.
ii. Na tomografia computorizada do tórax: hipodensidades em vidro despolido, com uma
distribuição periférica e subpleural; consolidações segmentares multifocais, com distribuição
predominante subpleural ou ao longo dos feixes broncovasculares; consolidação com sinal de halo
invertido, sugerindo pneumonia organizativa.
d. Critérios laboratoriais:
i. Deteção de ácido nucleico (RNA) de SARS-CoV-2 através de teste molecular de
amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) em pelo menos uma amostra respiratória;
ii. Deteção de antigénio de SARS-CoV-2 através de Testes Rápidos de Antigénio (TRAg) em
pelo menos uma amostra respiratória, realizados nos termos da Norma 019/2020 da DGS. 3.
Classificação do Caso de COVID-19: a. Caso Possível: pessoa que preencha os critérios clínicos.
b. Caso Provável: pessoa que preencha um dos seguintes critérios:
i. Critérios clínicos e critérios epidemiológicos;
ou
ii. Critérios clínicos e critérios imagiológicos.
c. Caso Confirmado: pessoa que preencha os critérios laboratoriais.
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PROCEDIMENTOS NUM CASO PROVÁVEL
Qualquer estudante ou colaborador com critérios compatíveis com a definição de caso
suspeito de doença por COVID-19, ou alguém que identifique um estudante ou colaborador nestas
circunstâncias, deverá informar imediatamente o ponto focal do Grupo de Gestão do COVID-19
designado na respetiva unidade orgânica.
Ao identificar-se um elemento da comunidade escolar com temperatural corporal ≥ 38ºC
deve seguir-se os procedimentos descritos no capítulo “Gestão de Caso “.
Deverá ser prestada ao estudante ou colaborador doente toda a assistência necessária,
incluindo se existirem dificuldades de locomoção. O ponto focal deverá certificar-se que o caso
suspeito se desloca para a área de isolamento ou acompanhá-lo até à mesma. Sempre que
possível deve-se assegurar a distância de segurança (superior a 1 metro) do doente.
O ponto focal que acompanha e presta assistência ao estudante ou colaborador com
sintomas, deve colocar, antes de se iniciar esta assistência, uma máscara cirúrgica e luvas
descartáveis, para além do cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção quanto à
higiene das mãos, após contacto com o caso suspeito.
Perante a identificação de um caso suspeito, devem ser tomados os seguintes passos:
1.º) Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 de uma pessoa presente no
estabelecimento de educação ou ensino, são imediatamente ativados todos os procedimentos
constantes no seu Plano de Contingência e é contactado o ponto focal designado previamente
pela Direção do estabelecimento de educação ou ensino.
2.º) O caso suspeito de COVID-19 quando se trate de um menor, é acompanhado por um
adulto, para a área de isolamento, através de circuitos próprios, definidos previamente no Plano
de Contingência, que deverão estar visualmente assinalados. Sempre que se trate de um adulto,
dirige-se sozinho para a área de isolamento. Na área de isolamento deve constar o fluxo de
atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar.
3.º) Caso se trate de um menor de idade, é contactado de imediato o encarregado de
educação, de modo a informá-lo sobre o estado de saúde do menor. O encarregado de educação
deve dirigir-se ao estabelecimento de educação ou ensino, preferencialmente em veículo próprio.
4.º) Na área de isolamento, o encarregado de educação, ou o próprio se for um adulto,
contacta o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito e segue as indicações que lhe forem
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dadas. O diretor ou o ponto focal do estabelecimento de educação ou ensino pode realizar o
contacto telefónico se tiver autorização prévia do encarregado de educação.
Na sequência da triagem telefónica:
• Se o caso não for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou
outras linhas), a pessoa segue o procedimento normal da escola, de acordo com o quadro clínico
apresentado. Terminam os procedimentos constantes no Plano de Contingência para COVID-19 e
não se aplica o restante “Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em
contexto escolar”.
• Se o caso for considerado suspeito de COVID-19 pela triagem telefónica (SNS 24 ou
outras linhas) será encaminhado de uma das seguintes formas:
o Autocuidado: isolamento em casa;
o Avaliação Clínica nas Áreas Dedicadas COVID-19 nos Cuidados de Saúde Primários;
o Avaliação Clínica em Serviço de Urgência. Devem ser prosseguidos os procedimentos do
ponto 5, “Fluxograma de atuação perante um caso suspeito de COVID-19 em contexto escolar”.
Nota: Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24 ou outras linhas criadas para o
efeito, a Autoridade de Saúde Local deve ser informada da situação pelo diretor ou ponto focal do
estabelecimento de educação ou ensino.
5.º) Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pela SNS 24 ou outras linhas de
triagem telefónica, é contactada de imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde
Pública Local, cujos contactos telefónicos devem constar num documento visível na área de
isolamento, e estar gravados no telemóvel do ponto focal e do diretor do estabelecimento de
educação ou ensino.
6.º) A Autoridade de Saúde Local:
• prescreve o teste para SARS-CoV-2 e encaminha para a sua realização;
• esclarece o caso suspeito, se for um adulto ou o encarregado de educação, caso se trate
de um menor sobre os cuidados a adotar enquanto aguarda confirmação laboratorial e sobre os
procedimentos seguintes (no que for aplicável da Orientação n.º10/2020 da DGS).
A deslocação para casa, para os serviços de saúde ou para o local de realização de teste
deve ser feita em viatura própria, ou em viatura própria dos encarregados de educação, caso seja
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menor de idade. Se tal não for possível, deve ser utilizada uma viatura de transporte individual,
não devendo recorrer-se a transporte público coletivo. Durante todo o percurso o caso suspeito e
o(s) respetivo(s) acompanhante(s) devem manter a máscara devidamente colocada.
7.º) A Autoridade de Saúde Local, no primeiro contacto com o estabelecimento de
educação ou ensino, procede a uma rápida avaliação da situação/risco, para decidir a celeridade e
amplitude das medidas a adotar. Caso considere necessário, pode implementar medidas de
proteção, enquanto aguarda confirmação laboratorial, nomeadamente:
• Isolamento dos contactos que estiveram sentados em proximidade na sala de aula ou no
refeitório ou outros contactos próximos identificados; após confirmação laboratorial do caso, a
Autoridade de Saúde Local deve prosseguir com a investigação epidemiológica (in loco, se
necessário):
• Inquérito epidemiológico;
• Rastreio de contactos;
• Avaliação ambiental.
8.º) A Autoridade de Saúde informa o caso, os contactos de alto e baixo risco e o
estabelecimento de educação ou ensino sobre as medidas individuais e coletivas a implementar,
de acordo com a avaliação da situação/risco efetuada, nomeadamente:
• Isolamento de casos e contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo
o estabelecimento de educação ou ensino;
• Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços mais utilizados pelo caso
suspeito, bem como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS);
• Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois sacos de plástico,
resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e colocação dos
mesmos em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em
ecopontos).
Para implementação de medidas e gestão de casos, a Autoridade de Saúde Local, pode
mobilizar e liderar uma Equipa de Saúde Pública.
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ATUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO PERANTE UM
CASO CONFIRMADO DE COVID-19 FORA DO ESTABELECIMENTO
Se o caso confirmado tiver sido identificado fora do estabelecimento de educação ou
ensino, devem ser seguidos os seguintes passos:
1.º) Perante a comunicação ao estabelecimento de educação ou ensino, de um caso
confirmado de COVID-19 de uma pessoa que tenha frequentado o estabelecimento, devem ser
imediatamente ativados todos os procedimentos constantes no Plano de Contingência e ser
contactado o ponto focal designado previamente pela Direção do estabelecimento de educação
ou ensino (Anexo 1).
2.º) A Direção do estabelecimento de educação ou ensino ou o ponto focal contacta de
imediato a Autoridade de Saúde Local/Unidade de Saúde Pública Local, a informar da situação.
3.º) A Autoridade de Saúde Local, apoiada pela Unidade de Saúde Pública Local, assegura a
investigação epidemiológica (in loco, se necessário):
• Inquérito epidemiológico;
• Rastreio de contactos;
• Avaliação ambiental.
4.º) De acordo com a avaliação de risco efetuada, a Autoridade de Saúde Local informa os
contactos de alto e de baixo risco e o estabelecimento de educação ou ensino, sobre quais as
medidas individuais e coletivas a implementar, nomeadamente:
• Isolamento de contactos, encerramento da turma, de áreas ou, no limite, de todo o
estabelecimento de educação ou ensino;
• Limpeza e desinfeção das superfícies e ventilação dos espaços utilizados pelo caso
suspeito, bem como da área de isolamento (Orientação n.º 014/2020 da DGS);
• Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso suspeito em dois sacos de plástico,
resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e colocação dos
mesmos em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção (nunca em
ecopontos).
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MEDIDAS A ADOTAR PELO CASO CONFIRMADO
Perante um caso com teste laboratorial (rRT-PCR) positivo para COVID-19, o mesmo deve
permanecer em isolamento até cumprir com os critérios de cura documentada (Norma nº.
004/2020 da DGS).
A definição do local de isolamento dependerá da gravidade do quadro clínico e das
condições de habitabilidade de cada pessoa.
Após determinação de cura e indicação da Autoridade de Saúde Local, a pessoa pode
regressar ao estabelecimento de educação ou ensino.

MEDIDAS COLETIVAS A ADOTAR PELO ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO OU ENSINO
A Autoridade de Saúde pode determinar, além das medidas individuais a adotar pelos
contactos, outras medidas coletivas a aplicar pelo estabelecimento de educação ou ensino, em
obediência do Princípio da Proporcionalidade:
• Encerramento de uma ou mais turmas;
• Encerramento de uma ou mais zonas do estabelecimento de educação ou ensino;
• Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino*.
*O encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino só deve ser
ponderado em situações de elevado risco no estabelecimento ou na comunidade. Esta medida
apenas pode ser determinada pela Autoridade de Saúde Local, Autoridades de Saúde Regional e
Nacional.
Se considerar necessário, a Autoridade de Saúde Local pode recomendar outras medidas.

GESTÃO DE SURTOS
Será considerado um surto em contexto escolar, qualquer agregado de 2 ou mais casos
com infeção ativa e com ligação epidemiológica. Numa situação em que existam dois ou mais
casos com origens diferentes, a atuação é análoga, pelo que doravante ambas se designam como
“surtos”. Perante casos de COVID-19, no estabelecimento de educação ou ensino podem verificarse diferentes Cenários:
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A. “Surto” numa turma: casos numa turma ou turmas que funcionem em coorte (ver
Glossário). Nas coortes, as cadeias de transmissão poderão ficar circunscritas a este grupo de
contacto mais próximo;
B. “Surto” em várias turmas sem ligação epidemiológica: casos que ocorrem em diferentes
turmas no mesmo período temporal, mas sem ligação epidemiológica entre eles;
C. “Surto” em várias turmas com ligação epidemiológica: casos que ocorrem em diferentes
turmas, resultantes de transmissão secundária ou terciar a dentro da comunidade escolar;
D. “Surto” sem controlo de transmissão: elevado número de casos em diferentes grupos da
comunidade escolar (alunos, pessoal docente e não docente) com transmissão não controlada.
Perante a existência de um “surto” num estabelecimento de educação ou ensino, será
necessário uma rápida atuação e aplicação de medidas individuais e coletivas pela Autoridade de
Saúde Local. As medidas a adotar irão depender de um conjunto de fatores considerados na
avaliação de risco, realizada pela Autoridade de Saúde Local, tais como:
• Distanciamento entre pessoas;
• Disposição e organização das salas;
• Organização das pessoas por coortes (ver Glossário);
• Organização estrutural do estabelecimento, nomeadamente corredores e circuitos de
circulação;
• Ventilação dos espaços;
• Período entre o início de sintomas e a identificação do caso suspeito;
• Outros fatores.
Como tal, é importante ressalvar que a avaliação de risco deve ser feita caso a caso, pela
Autoridade de Saúde Local, e da mesma podem resultar diferentes medidas a implementar em
cada estabelecimento de educação ou ensino.
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IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS
Após a realização da investigação epidemiológica, a Autoridade de Saúde Local decidirá, de
acordo com a avaliação de risco, quais as medidas de controlo a implementar, podendo
determinar:
• Isolamento de casos confirmados ou suspeitos;
• Isolamento de casos confirmados ou suspeitos e isolamento profilático de contactos de
alto risco;
• Encerramento de uma ou mais turmas;
• Encerramento de uma ou mais zonas da escola;
• Encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino*.
Cluster: Conjunto de casos, grupos ou eventos que parecem estar relacionados pela sua
forma de distribuição no espaço e/ou no tempo (Norma n.º 015/2020 da DGS).
* O encerramento de todo o estabelecimento de educação ou ensino só deve ser
ponderado em situações de elevado risco no estabelecimento ou na comunidade. Esta medida
apenas pode ser determinada pela Autoridade de Saúde Local, envolvendo na tomada de
decisão as Autoridades de Saúde Regional e Nacional.

CÓDIGO DE CONDUTA
No ano letivo 2021/2022, devem ser mantidos os esforços para conter a
propagação do novo coronavírus. Além do uso de máscara dentro dos recintos escolares, devem
ser mantidas as regras de higienização das mãos e etiqueta respiratória, promovendo-se ainda, a
maximização do distanciamento físico. Neste sentido, reforçam-se as medidas de prevenção diária
que deverá continuar a ser implementadas por toda a comunidade educativa, dentro dos recintos:
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, alunos a partir do 2.º ciclo do
ensino básico, e ainda encarregados de educação, fornecedores e outros elementos externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma SABA;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo
menos, 20 segundos;
4. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e
após o uso da casa de banho e sempre que necessário;
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5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo
depois de utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as
mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas,
interruptores, etc.

NOTAS FINAIS
A implementação destas medidas de prevenção e combate à pandemia da COVID-19 fica
sujeita a eventuais alterações, decorrentes da avaliação da evolução da pandemia.

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

MEDIDAS GERAIS


Os profissionais de limpeza estão sensibilizados para o cumprimento das regras de
utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) (de acordo com anexo I), de
lavagem correta das mãos (de acordo com anexo II) e do Plano de Higienização dos
edifícios do Agrupamento de Escolas Dr. Bento da Cruz. (Anexo IV)

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;
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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.

GESTÃO DO PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE

1. Caso haja risco de absentismo por doença ou necessidade de isolamento profilático, as escolas
deverão implementar o plano de substituição, mantendo, sempre que possível o grupo de
trabalho.
2. Caso haja um docente que, atestadamente, pertença a um grupo de risco, pode o estabelecimento de
educação adotar as seguintes estratégias previstos e regulados no Decreto-Lei n.º 132/2012, na
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 28/2017.
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ANEXOS

ANEXO I - A
Operacionalização da Escola Básica e Secundária Dr. Bento da Cruz
1. Entrada e saída
a) Os alunos do 2.º ciclo entram e saem pela porta principal do pavilhão C.
b) Os alunos do 3.º ciclo e Secundário entram pelo polivalente e seguem o circuito marcado
até ao pavilhão B.
2. Distribuição de turmas por pavilhões e salas
a) As turmas do 5.º e 6.º ano têm aulas no pavilhão C.
b) As turmas do 3.º ciclo e secundário têm aulas no pavilhão B, distribuídas pelos três pisos.

3. Horário e circuito para o bar
a) Bar dos alunos – Manhã 8h30 -11h00 / Tarde: 14h00 – 17h00

b) Depois de adquirirem a comida/bebida no bar, os alunos saem para aos espaços
interiores e/ou exteriores destinados aos alunos, mantendo o distanciamento
necessário.

c) Bar da sala dos professores- Manhã 8h30 -11h00 / Tarde: 14h00 – 17h00
d) Depois de adquirirem a comida/bebida no bar, os professores dirigem-se às mesas,
mantendo o distanciamento necessário.
NOTA: Todos devem cumprir as normas de higienização, distanciamento social,
sinalética a indicar o circuito e o limite máximo de ocupação.

4. Delimitação de espaços interiores e exteriores
a) Nos intervalos e tempos livres, os alunos seguem pelo circuito destinado ao ciclo de ensino,
mantendo o distanciamento social.
b) As idas à casa de banho devem ser, preferencialmente, durante o período dos intervalos
Nos intervalos e/ou tempos livres, um Assistente Operacional estará a controlar as
entradas de forma a evitar aglomerados, devendo respeitar a lotação máxima de ocupação.
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5. Horário e circuito para a cantina
NOTA: Os alunos que terminem as aulas às 11h35 ou tenham tempo livre antes das 12h00,
vão, preferencialmente, almoçar mais cedo, seguindo orientações de um Assistente
Operacional.
a) Os alunos do 2.º ciclo seguem o circuito marcado pela entrada da secretaria e corredor do
polivalente e almoçam, preferencialmente, às 12h15.
b) Os alunos do 7.º B, 7.º C, 8.B e 8.º C seguem o circuito marcado, passando pelo corredor
que dá acesso ao polivalente almoçam, preferencialmente, às 12h30.
c) Os alunos do 9.ºC, 9.ºD e 9.ºE seguem o circuito marcado, passando pelo corredor que dá
acesso ao polivalente e almoçam, preferencialmente, às 12h45.
d) Os alunos do 10.º C, 10.º D, 11.ºC, 12.ºB e 12.ºC seguem o circuito marcado, passando pelo
corredor que dá acesso ao polivalente e almoçam, preferencialmente, às 13h00.
e) Os alunos das turmas do 1.ºTIE/VM, 2.º TRCP/TUR E 3.ºTEI/RB seguem o circuito marcado,
passando pelo corredor que dá acesso ao polivalente e almoçam, preferencialmente, às
13h15.

6 - Medidas adicionais
É obrigatório o uso de máscara.
Para além do previsto nas medidas de higienização, as salas de aula serão arejadas nos períodos
de intervalo
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ANEXO I – B
Operacionalização da Escola Básica de Salto

1- Entrada e saída
a) Os alunos do 1º ciclo entram e saem pela porta principal do lado esquerdo do edifício,
desinfetam o calçado no tapete instalado para esse efeito, higienizam as mãos e dirigem-se para as
respetivas salas de aula, respeitando a sinalética.
b) Os alunos do Pré-escolar entram e saem pela porta principal do lado direito do edifício.
No hall de entrada, desinfetam o calçado no tapete instalado para esse efeito. Dirigem-se para a
sala de aula pela porta que dá acesso ao refeitório, respeitando a sinalética.
C) Os Encarregados de Educação dos alunos desta escola apenas têm acesso às portas
principais do edifício, estando sinalizada a área que restringe a circulação.

2- Distribuição de turmas por pavilhões e salas
a) A turma S-B, do primeiro ano, ocupa a sala do rés-do-chão, do lado esquerdo do edifício;
b) As turmas S-A e S-C, ocupam as salas do 1º andar;
c) A turma S-PE1 ocupa a sala do rés-do-chão, do lado direito do edifício.
d) A turma S-PE2 ocupa um contentor exterior do lado esquerdo, junto à entrada do 1º ciclo,
obedecendo a sinalética.
e) O CAA (Centro de apoio à aprendizagem) funcionará num contentor localizado do lado
direito do edifício, junto à entrada do Pré-Escolar.

3- Horário e circuito para o bar
a) Os alunos desta escola não beneficiam do serviço de bar. Trazem o lanche de casa e
lancham na sala de aula.

4- Delimitação de espaços interiores e exteriores
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a) Nos dias em que as condições climatéricas permitirem, as crianças farão os intervalos no
exterior com espaços delimitados para cada turma e de forma rotativa para que todos usufruam do
campo de jogos. Nos dias de chuva os intervalos do 1º ciclo e do pré-escolar serão em horários
diferentes. Os alunos poderão utilizar um espaço coberto exterior (tenda) com espaços delimitados
para cada turma.
b) As casas de banho serão utilizadas, preferencialmente, fora dos períodos de intervalo.
c) As idas à casa de banho devem respeitar a lotação da mesma de forma a evitar
aglomerados, caso esteja ocupada, deve-se aguardar no exterior.

5- Horário e circuito para a cantina
a) Os alunos do Pré-escolar e do 2.º ano saem pela porta que dá acesso direto ao refeitório.
Almoçam das 12:00 às 12:30.
b) Os alunos do 3º ano dirigem-se para o andar de baixo pelo lado direito do edifício e os
alunos do 3.º e 4.º anos dirigem-se para o andar de baixo pelo lado esquerdo do edifício seguindo o
circuito. Almoçam das 12:45 às 13:15. O intervalo entre as turmas será para a higienização do
espaço.
6- Medidas adicionais
A AEC “Jogos Coletivos e Desportivos” será lecionada na Escola Básica de Salto, no recreio,
sempre que as condições climatéricas o permitirem, caso contrário, será lecionada no espaço
coberto (tenda).
Para além do previsto nas medidas de higienização, as salas de aula serão arejadas nos períodos
de intervalo.
Recomendação do uso da máscara comunitária certificada ou cirúrgica, por crianças com idade
entre os 6 e 10 anos, ou por alunos do 1.º Ciclo independentemente da idade desde que:
- As crianças tenham “treino no uso” e utilizem as máscaras de forma correta;
- Seja garantida a supervisão por um adulto.
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ESCOLA
BÁSICA DE SALTO
(2º piso)

1.º CICLO
S-B

Entrada Refeitório –
Isolamento –

1º CICLO
S-C
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ISOLAMENTO

WC

REFEITÓRIO

1.º CICLO
S-A

E
N
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A
D
A

PRÉ-ESCOLAR
S-PE1

ESCOLA
BÁSICA DE SALTO
(1º piso)

Entrada do 1º Ciclo
Refeitório – 1º Ciclo
Isolamento – 1ºCiclo

CAMPO DE JOGOS

CAMPO DE JOGOS

Entrada do Pré-escolar
Refeitório – Pré-escolar
Isolamento – Pré-escolar
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ANEXO I - C

Operacionalização da Escola Básica de Cabril

1- Entrada e saída
a) Os alunos do Pré-escolar e do 1.º ciclo entram pelo portão principal e seguem pelos
corredores delimitados por uma faixa separadora, até às entradas principais do edifício.
Percurso pela esquerda para o Pré-escolar e percurso pela direita para o 1º Ciclo.
b) Os alunos do enino Pré-escolar, à entrada do edifício, desinfetam os sapatos no tapete
instalado para esse efeito, higienizam as mãos e dirigem-se para a sala de aula.
c) Os alunos do 1º Ciclo, à entrada do edifício, desinfetam os sapatos, no tapete instalado para
o efeito, higienizam as mãos e entram para a sala de aula.

2- Distribuição de turmas por pavilhões e salas
a ) A turma C-A, dos quatro anos de escolaridade, ocupa a sala do lado direito do edifício.
b) A turma C-PE1, do Pré-escolar, ocupa a sala do lado esquerdo do edifício.

3- Horário e circuito para o bar
a) Os alunos desta escola não beneficiam do serviço de bar. Trazem o lanche de casa e
lancham na sala de aula.

4- Delimitação de espaços interiores e exteriores
a) Nos dias em que as condições climatéricas permitirem, as crianças farão os intervalos no
exterior com espaços delimitados para a turma do Pré-escolar e do 1.º ciclo. Nos dias de
chuva os alunos de cada turma farão o intervalo na sala de aula e/ou no átrio de cada uma
das salas.
b) As casas de banho serão utilizadas, preferencialmente, fora dos períodos de intervalo.
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c) As idas à casa de banho devem respeitar a lotação da mesma de forma a evitar
aglomerados, caso esteja ocupada, deve-se aguardar no exterior.

5- Horário e circuito para a cantina
a) Os alunos do Pré
b) A turma do Pré-escolar desloca-se pelo lado esquerdo do edifício.
c) A turma do 1º Ciclo desloca-se pelo lado direito do edifício

6- Medidas adicionais
Para além do previsto nas medidas de higienização, as salas de aula serão arejadas nos
períodos de intervalo
Recomendação do uso da máscara comunitária certificada ou cirúrgica, por crianças com idade
entre os 6 e 10 anos, ou por alunos do 1.º Ciclo independentemente da idade desde que:
- As crianças tenham “treino no uso” e utilizem as máscaras de forma correta;
- Seja garantida a supervisão por um adulto.
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Entrada do 1º Ciclo

Entrada do Pré-escolar

Refeitório – 1º Ciclo

Refeitório – Pré-escolar

Isolamento – 1ºCiclo

Isolamento – Pré-escolar
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ANEXO I - D

Operacionalização da Escola Básica de Montalegre

1- Entrada e saída
a) Os alunos do Pré-escolar passam pelo portão principal e entram no edifício por uma porta
exterior de acesso à “sala amarela”. Nesse espaço, higienizam as mãos e seguem o percurso
assinalado até as respetivas salas de aula. A saída é feita passando pelos mesmos espaços de forma
inversa. As educadoras e funcionárias do Pré-escolar entram e saem pelo mesmo percurso dos
alunos. Apenas as funcionárias que encerram a escola saem pela porta lateral da reprografia.
b) Os alunos do 1.º ciclo, professores e funcionários dessa ala, passam pelo portão e entram
pela porta principal de acesso à escola. Nesse espaço desinfetam o calçado num tapete instalado
para o efeito, higienizam as mãos e seguem pelo corredor de acesso à cozinha e às cargas e
descargas.


Os funcionários da cozinha acedem à mesma pelo lado esquerdo onde estão os vestiários;



Os professores têm acesso à sala de professores, do lado direito, ou seguem em frente para
o corredor de acesso às salas de aula;



Os funcionários acedem à sala dos funcionários, vestiário e casas de banho do lado direito.



A saída é feita passando pelos mesmos espaços, de forma inversa.

2- Distribuição de turmas por pavilhões e salas
a) Os alunos do Pré-escolar ocupam a ala esquerda do edifício;
b) O Primeiro ciclo ocupa a ala direita do edifício.
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3- Horário e circuito para o bar
a) Os alunos desta escola não beneficiarão do serviço de bar. Trazem o lanche de casa e
lancham na sala de aula.

4- Delimitação de espaços interiores e exteriores
a) Nos dias em que as condições climatéricas permitirem, as crianças do 1.º ciclo sairão pela
porta de acesso ao recreio, farão os intervalos no exterior com espaços delimitados para cada uma
das turmas (campo de jogos 1, campo de jogos 2, espaço coberto 1A e 1B, espaço coberto 2A e 2B,
pista de atletismo 1, pista de atletismo 2 e corredores (A e B) de acesso exterior às salas de aula,
garantindo a rotatividade dos espaços. Nos dias de chuva, os alunos de cada turma, farão o
intervalo nas 3 salas utilizadas para o período do almoço, nos espaço cobertos 1A e 1B, nos espaços
coberto 2A e 2B e no átrio principal.
b) As turmas do Pré-escolar, nos períodos de intervalo da manhã e da tarde, e sempre que o
clima o permitir, utilizarão o espaço exterior de recreio circunscrito à zona do parque infantil, o
espaço entre a ala do pré-escolar e a do 1.º ciclo, o espaço destinado ao estacionamento e o espaço
exterior junto às respetivas salas de aula. Utilizarão o refeitório ou a sala de aula para lanchar. Na
impossibilidade de utilizarem o recreio, as crianças farão os intervalos nas salas de aula e na tenda
coberta junto ao parque, instalada no exterior.
c) As casas de banho serão utilizadas, preferencialmente, fora dos períodos de intervalo,
sempre com a vigilância dos assistentes operacionais.
As idas à casa de banho devem respeitar a lotação da mesma de forma a evitar aglomerados,
caso esteja ocupada, deve-se aguardar no exterior.
5- Horário e circuito para a cantina
a) As turmas do Pré-escolar e 1º ciclo seguem pelo corredor da sua ala e entram pela porta
do refeitório. Sentam-se alternadamente, cada turma numa fila. No final do almoço, seguem o
mesmo trajeto no sentido inverso, dirigindo-se para as respetivas salas ou para o recreio. As tur
almoçam, obrigatoriamente, das 11:50 às 12:30.
b) As turmas do 1º ciclo saem das salas de aula e seguem pelo corredor até à cantina.
Sentam-se alternadamente, cada turma numa fila. Estes alunos almoçam, obrigatoriamente, entre
as 12:30 e as 13:30. No final do almoço, saem da cantina, passam pelo corredor e dirigem-se às
salas destinadas aos intervalos ou para o recreio.
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Eventualmente, enquanto esperam pela ordem da cantina, os alunos do 1º ciclo saem pela porta da
sala de aula que dá acesso ao exterior e aguardam no recreio. Chegada a hora do almoço, entram
pela porta principal do recreio e seguem pelo corredor até ao refeitório. Sentam-se
alternadamente, cada turma numa fila.

6- Medidas adicionais
Para além do previsto nas medidas de higienização, as salas de aula serão arejadas nos
períodos de intervalo
Recomendação do uso da máscara comunitária certificada ou cirúrgica, por crianças com idade
entre os 6 e 10 anos, ou por alunos do 1.º Ciclo independentemente da idade desde que:
- As crianças tenham “treino no uso” e utilizem as máscaras de forma correta;
- Seja garantida a supervisão por um adulto.
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ANEXO I - E
Escola Básica e Secundária do Baixo Barroso

1. Entrada e saída
a. Os alunos entram e saem pela porta principal do edifício, onde lhes é medida a temperatura
corporal, desinfetam o calçado no tapete instalado para esse efeito, higienizam as mãos e
dirigem-se para as respetivas salas de aula, ocupando apenas a sua cadeira.

2. Distribuição de turmas por pavilhões e salas
a. As turmas estão distribuídas pelo piso superior e piso inferior (uma turma).

3. Horário e circuito para o bar
a. O horário de funcionamento do bar, depende da existência de funcionários disponíveis para
a sua abertura.
b. Os alunos, dirigem-se para o bar; seguem o circuito marcado, passando pelo hall e aguardam
pela sua vez, dirigindo-se para a fila do bar destinado a estes alunos. mantendo a distância
social assinalada no chão, após servidos, regressam para o espaço reservado à sua turma ou
procuram um lugar isolado para ingerir os alimentos.
c. Os alunos devem evitar ir ao bar. É recomendável trazerem o lanche de casa.
NOTA: Todos devem cumprir as normas de higienização, distanciamento social, sinalética a
indicar o circuito e o limite máximo de ocupação.

4. Delimitação de espaços interiores e exteriores
a. Regra geral, nos intervalos, os alunos devem permanecer no espaço designado para a turma
ou turmas, seja no exterior como no interior do edifício, evitando o contato com alunos de
outras turmas.
b. As idas à casa de banho devem respeitar a lotação da mesma de forma a evitar aglomerados,
caso esteja ocupada, deve aguardar no exterior da mesma.

5. Horário e circuito para a cantina/refeitório
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a. Os alunos do 2.º ciclo e 7.ºA, seguem o circuito marcado pelo hall da escola e almoçam,
obrigatoriamente, às 12h25.
b. Os alunos do 8.ºA, 9.ºA e 9.ºB seguem o circuito marcado pelo hall da escola almoçam,
obrigatoriamente, às 12h45, ou antes da hora prevista, quando haja mesas livres,
respeitando a lotação.
c. Os alunos do 10.ºA, 10.ºB, 11.ºA, 11.ºB e 12.ºA seguem o circuito marcado pelo hall da
escola e almoçam, obrigatoriamente, às 13h10, ou antes da hora prevista, quando haja
mesas livres, respeitando a lotação.

Cuidados na cantina/refeitório:
a. Os alunos devem marcar as refeições para toda a semana online, caso não façam,
devem aproveitar a espera do início das aulas para marcarem as refeições.
b. Os alunos devem fazer a higienização das mãos à entrada e à saída;
c. Os alunos devem estar colocados, sempre que possível, um aluno por mesa;
d. O objeto de transporte/servir água é feito pela funcionária de serviço;
e. Sempre que mesa for liberta, deve-se fazer, de imediato, a higienização e desinfeção
de mesa e cadeira;
f. Sempre que possível, assegurar uma boa ventilação e renovação do ar.

Página 36 de 56

sala de
isolamento
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DO BAIXO BARROSO
sinalética do caminho a seguir para a sala de isolamento
sinalética do deslocamento dentro do edifício
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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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Fluxograma 1
Funções do Ponto Focal

Gestão de casos suspeitos

Informa:
Assegurar o cumprimento dos
procedimentos estabelecidos no
plano de Contigência

*a direção do AE
ou
Acompanha o caso suspeito até à área de
isolamento:
- mantendo distancimanto superior a 1 metro;
- através do trajeto com menos pessoas;
- explica ao caso suspeito que deve manter-se em
isolamento na sala até outras indicações

Aplica o guião de entrevista e
monitoriza a temperatura corporal

Contacta com o Encarregado de
Educação que deve dirigir-se ao
estabelecimento de ensino em
veículo próprio.

Na área de isolamento, o Encarregado de
Educação contacta o SNS 24 e segue as
indicações que lhe forem dadas.
O Ponto Focal pode realizar o contacto
telefónico se tiver autorização prévia do
Encarregado de Educação.

1
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o Coordenador da Unidade
Orgânica

Guião de Entrevista
Ponto Focal
 Avaliar presença de febre, tosse e /ou dificuldades respiratórias;
 Monitorizar a temperatura corporal: __________________
 Contacto próximo com suspeito ou pessoa infetada? Sim ___ Não ___
 Data de início dos sinais e sintomas _____________
 Tomou alguma medicação ____________
 Alérgico a algum medicamento _____________

Pontos Focais das Unidades Orgânicas
Escola Básica e Secundária Dr. Bento

Ilda Lameirão

Cruz

Otília Pires
Manuel Domingos C. Lopes

Escola Básica e Secundária do Baixo
Barroso

Rosa Maria Gil Dia Vilaça
Adília Sousa Pires Oliveira

EB1/JI Montalegre
Ana Maria Rodrigues
Raquel Iolanda Pires Lopes
EB1/JI Cabril
Maria da Conceição Lopes Pereira
Lurdes Barroso Gonçalves Poças
EB1/JI Salto
Esperança Gonçalves Barroso

Enfermeiro da Saúde Escolar
Enf.º José Nogueira

2
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Fluxograma 2
SUSPEITA EM CONTEXTO DE SALA DE AULA
O docente questiona o aluno no
sentido de averiguar se este se
sente um dos seguintes
sintomas: febre, tosse e ou
dificuldade respiratória

Em caso de suspeita o docente
liga para o ponto focal * para
encaminhamento do discente
para a sala de isolamento.
Consultar lista de contactos dos
pontos focais

O ponto focal acompanha o
aluno até à sala de
isolamento

O docente solicita que o
assistente operacional
desinfecte a mesa do aluno e
higieniza as suas mãos

Nas salas de mesa dupla, o
professor manda o colega de
mesa lavar as mãos

O docente promove o
arejamento imediato da
sala.

Assim que possível a
unidade orgânica contacta
com o encarregado de
educação do aluno.

3
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Fluxograma 3
DE SITUAÇÃO DE TRABALHADOR COM SINTOMAS

Docente/Não Docente

Informa chefia direta
da situação e dirige-se
para a área de
isolamento

Contacta SNS 24
808 24 24 24

Caso Não Suspeito

Caso Suspeito

SNS 24 adota o
procedimento de
acordo com a situação
clínica

SNS 24 contacta linha
Apoio ao Médico
(LAM)

Se o caso for não confirmado:
este fica encerrado para COVID-19,
sendo aplicados os procedimentos
habituais de limpeza e desinfeção.
Nesta situação são desativadas as
medidas do plano de contingência

4
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Se o caso for 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.

Fluxograma 4
DIREÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS

Direção do AE

Assegura a aplicação
do Plano de
Contigência

Notifica os casos
suspeitos ao Médico
da Saúde Pública e ao
Delegado Regional

Articula com os
responsáveis das
unidades orgânicas do
AE

5
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Articula com as
Unidades de Saúde

ANEXO III

6
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ANEXO IV

Agrupamento de Escolas Dr. Bento da Cruz
PLANO DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA
E DESINFEÇÃO DOS EDIFÍCIOS
EM AMBIENTE ESCOLAR
NO CONTEXTO
DA PANDEMIA COVID-19

7
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PLANO DE HIGIENIZAÇÃO
LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM AMBIENTE
ESCOLAR NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19

1. Referências
Este plano tem por referência a Informação da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares,
com a orientação da DGS e a colaboração das Forças Armadas, sobre “Limpeza e desinfeção de
superfícies em ambiente escolar, no contexto da pandemia COVID-19”; Orientação nº 14/2020
de 21/03/2020 da Direção Geral de Saúde; Orientação n.º 006/2020 da DGS Informação n.º
05/2020 da DGS ;Documento Orientador da DGESTE; Plano de Contingência da Escola.

NOTA: O plano será reavaliado e reajustado caso seja necessário. Terminada a fase
pandémica será elaborado um breve relatório sobre a aplicabilidade do Plano, no
sentido de vir a melhorar o Plano de contingência e capacidade de resposta a situações de
crise que possam vir a ocorrer no futuro

2. Procedimento
Os Assistentes Operacionais têm o dever do 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).
Quando se vai desinfetar uma área, as principais preocupações a ter em conta são:
2.1 Equipamentos de Proteção Individual (EPI):

Deve ser usado equipamento que proteja o profissional, quer dos produtos utilizados,
quer de eventual contaminação existente na área onde irá operar, e que evite, ainda,
que este traga agentes contaminadores do exterior para a área da desinfeção.
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/Viseira;
- Luvas resistentes aos desinfetantes (de usar e deitar fora);
- Utilizar uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio só para as limpezas.

Entrada na “área suja”:


O profissional deve entrar nos locais a limpar já totalmente equipado com o EPI
8
envergado e com o material de limpeza, levando
também consigo sacos prontos para
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a recolha dos resíduos;



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

Operação dentro da “área suja”:


Começar a limpar de alto para baixo e das zonas mais distantes da porta de entrada
para a porta de entrada/saída;



Ter um cuidado especial na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores;
maçanetas das portas; torneiras; corrimãos; mesas; cadeiras; teclados de
computadores; telefones e outros) e áreas mais frequentadas;



À medida que se vai limpando, depositar os materiais descartáveis em sacos
apropriados (de cor diferente dos habituais, ou devidamente identificados), tendo o
cuidado de não contaminar o exterior do saco.

Saída da “área suja”:


No final da limpeza, esperar para ter o espaço totalmente arejado e só depois fechar as
janelas;



Limpar os frascos e produtos de limpeza antes de sair;



Limpar as luvas e calçado por fora sem os retirar;



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



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



Terminadas as limpezas, colocar os EPI reutilizáveis, em embalagem própria
hermeticamente fechada, para os transportar até à zona de desinfeção/lavagem do
material e os EPI descartáveis nos sacos de resíduos.

Resíduos:


Os sacos de resíduos devem ser colocados no contentor (“caixote do lixo”) dos
resíduos indiferenciados. Estes resíduos não devem, em caso algum, ser colocados no
contentor de recolha seletiva, nem depositados no ecoponto.



Nunca deixar os sacos de resíduos em espaços públicos, ou zonas onde possam ser
mexidos.

3. O que deve ser limpo/desinfetado, como e com que frequência
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 limpeza/desinfeção dos espaços são:
Casas de banho – Desinfeção localizada após cada utilização (máximo 2 alunos por
casa de banho) e limpeza total, duas vezes de manhã e duas vezes à tarde (Registo
em folha própria de monitorização pelo assistente operacional responsável)

4. Produtos e técnicas de desinfeção de espaços escolares
Na limpeza e desinfeção de espaços escolares interiores utilizam-se os seguintes produtos e
técnicas:
9
a) Agentes de desinfeção:
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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.
Outros detergentes desinfetantes:



Progen Multibac HD-817



Detegente Desinfectante Suma BAC D10 Smartdose



So Gel (70%) – Álcool Gel Antissético

b) Método de aplicação:

A limpeza deve ser húmida com:


Balde e esfregona para o chão;



Panos de limpeza descartáveis ou panos reutilizáveis (laváveis) de microfibras, que
devem ser lavados e desinfetados pelo calor, em máquina de lavar, diariamente;



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.

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.
d) 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.
1
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Instalações sanitárias: devem ser lavadas, preferencialmente, com produto que

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

O balde e a esfregona utilizados nas casas de banho não devem ser usados noutros espaços.
Deve-se utilizar panos diferentes para os lavatórios e as áreas à volta destes e para o exterior das
sanitas.

A limpeza das casas de banho deve seguir a seguinte sequência:
1. Iniciar a limpeza pelos lavatórios (primeiro as torneiras e só depois o lavatório) e superfícies à

volta destes;
2. De seguida, passar para a limpeza dos sanitários:
2.1. Parte interior:
 Aplicar o produto detergente com base desinfetante, deixando atuar durante, pelo menos, 5




minutos;
Esfregar bem por dentro com o piaçaba;
Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este também fique limpo;
Volte a puxar a água.
2.2. Parte exterior:
• Espalhar o detergente/desinfetante na parte superior da sanita e sobre a tampa;
• Esfregar com o pano: primeiro a tampa e só depois a parte exterior da sanita (parte superior e os
lados);
• Passar o pano só com água;
• Deixar secar ao ar;
• Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo no final.
• No final da limpeza, deve voltar a passar um pano humedecido e desinfetante em todas as
torneiras.
3. O chão da casa de banho deve ser lavado como descrito anteriormente.

5. Higienização/desinfeção da SALA DE ISOLAMENTO de casos suspeitos de COVID-19
Perante a identificação de um caso suspeito (se detetado no estabelecimento de ensino) e
após ter sido encaminhado para a área de isolamento, pelos trajetos definidos no Plano de
Contingência, é OBRIGATÓRIO:


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



Reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito
da SALA DE ISOLAMENTO, após a saída do mesmo, cumprindo todas as regras de
proteção individual.



Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em duplo
saco, de plástico e resistente., sendo estes1colocados no contentor (“caixote do
lixo”) dos resíduos indiferenciados.1/13

Quadro 1 - PLANO DE HIGIENIZAÇÃO (Operacionalização)
Espaço Físico/Equipamentos

Modo de
Higienização

Zonas e objetos de uso comum
(Maçanetas das Portas,
Interruptores de Luz,
Telefones, ratos e Teclados de
Computadores, Torneiras de
Lavatórios, Manípulos de
Autoclismo, Mesas, Cadeiras,
Corrimãos(…)

Periodicidade

Equipamentos
de Proteção
Individual

Roupa de
Trabalho

>= 2x de manhã
>= 2x de tarde

Pano de cor verde
(mesas, cadeiras e
bancadas dos
laboratórios)

- No final
de cada
utilização
Sala de Aula
1º Limpar com
água e
detergente
para
desengordurar

-Sempre que há
mudança de
professor são
desinfetados os
equipamentos

Avental
Viseira
Máscara
Luvas
descartáveis

>= 3x por dia

Chão

Refeitório

Instalações Sanitárias

Equipamentos de
Limpeza

2º Desinfetar
com uma
solução de
lixívia (pelo
menos 5% de
hipoclorito)
diluída com
água ou utilizar
o borrifador
com solução
• Progen
Multibac HD817
• Detegente
Desinfectante
Suma BAC D10
Smartdose

Desinfetar com
uma solução de
lixívia (pelo
menos 5%
de hipoclorito)
diluída com
água ou utilizar
o borrifador
com solução
Progen
Multibac HD817

A roupa de
trabalho
(Batas)
devem ser
lavadas na
Escola

Pano de cor azul:
mesas
de refeição e áreas
de preparação de
alimentos
Balde e Esfregona
(por piso)

>= 3x por dia

Mesas e
cadeiraslogo após
utilização de
cada grupo /
pessoa e antes
de
outro entrar

- Pano de cor
amarelo para
lavatórios
(por piso)

>= 2x de manhã
>= 2x de tarde

- Pano de cor
vermelho para o
exterior das sanitas
(por piso)
- Baldes e Esfregonas
para cada piso
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NOTA: Estão a ser usados, preferencialmente os seguintes produtos:
- Progen Multibac HD-817
- Detegente Desinfectante Suma BAC D10 Smartdose
- So Gel (70%) – Álcool Gel Antissético (desinfeção das mãos)
1
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NOTA: Estão a ser usados os seguintes detergentes de higienização:
Progen Multibac HD-817
Detegente Desinfectante Suma BAC D10 Smartdose
So Gel (70%) – Álcool Gel Antissético

1
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Monitorização
HIGIENIZAÇÃO/DESINFEÇÃO
PAVILHÃO:_______________

PISO:__________

SALAS / CORREDORES________________________________________
MÊS____________________

DIA

HORA

RESPONSÁVEL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
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OBSERVAÇÃO

Monitorização

HIGIENIZAÇÃO/DESINFEÇÃO –
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
PAVILHÃO:________

DIA

HORA

PISO:_________
MÊS:_________________________
RESPONSÁVEL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
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OBSERVAÇÃO

