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1. ENQUADRAMENTO  
 

De acordo com as orientações da Direção-Geral (DGS), foi determinado a elaboração de um Plano 

de Contingência no âmbito da infeção pelo Coronavírus SARS-CoV-2 (COVID-19), permitindo o bom 

funcionamento das atividades essenciais. 

Este Plano consiste num conjunto de orientações que permite a preparação e adequação da 

resposta do Agrupamento, centrando-se nas questões a acautelar, de forma a proteger a saúde dos 

alunos, docentes, trabalhadores não docentes e visitantes. 

Nesse sentido, delinearam-se as estratégias a adotar no Plano de Contingência, em conjunto com 

todos os elementos da comunidade educativa e em articulação com os Serviços de Saúde, 

nomeadamente, Direção-Geral de Saúde (DGS) e Linha SNS 24 (808 24 24 24). 

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 o presente o Plano 

de Contingência já implementado, procede-se à sua atualização face à evolução da 

situação, estabelecendo-se as seguintes orientações para a reorganização do 

funcionamento de cada escola. 

 

2. PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 

2.1. PROCEDIMENTOS PREVENTIVOS 
 

2.1.1. ESTRUTURA DE COMANDO E CONTROLO 
 

COORDENADOR GLOBAL DO PLANO 

• Benjamim Sampaio - Diretor  

 
EQUIPA OPERATIVA 

 
• Ana Paula Neves – Subdiretora 

• Ana Paula Costa – Adjunta 

• Sofia Machado – Adjunta 

• José Manuel Ribeiro - Coordenador da Segurança e Manutenção 

• Cristina Silva - Coordenadora dos Assistentes Operacionais 
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• Isabel Pacheco - Coordenadora dos Assistentes Técnicos 

• Nuno Ribeiro – Presidente da Associação de Estudantes 

 
 

RESPONSABILIDADES 
 

• Organizar e coordenar a implementação do Plano; 

• Avaliar e acompanhar a situação quotidianamente; 

• Controlar a existência de produtos de higiene, mantendo a reserva julgada necessária; 

• Promover a implementação de regras e rotinas com vista a uma maior higiene, 

aumentando o número de dispositivos adequados à mesma; 

• Assegurar a reorganização do espaço escolar para a disponibilização duma sala de 

isolamento; 

• Envolver os Encarregados de Educação, fornecendo-lhes informação, sempre que 

necessário; 

• Contactar os Serviços de Saúde com vista a uma articulação conjunta de atuação e 

ajustamentos necessários ao Plano. 

• Disponibilizar informação facilmente acessível a toda a comunidade escolar, 

nomeadamente, através da afixação de cartazes. 

 

CADEIA DE COMANDO, FUNÇÕES E SUBSTITUTOS 
 

Cargo Responsável Funções Substitutos 
 

Diretor Benjamim Sampaio • Coordena a implementação do Plano; 

• Fornece informação à equipa; 

• Avalia a situação de absentismo; 

• Articula com os Serviços de Saúde e 
Entidades. 

Ana Paula Neves 

Subdiretora Ana Paula Neves • Avalia a situação diariamente junto 
dos Coordenadores de Assistentes 
Operacionais e Técnicos; 

• Assegura-se da existência da reserva 
de produtos; 

• Controla a existência de condições de 
higiene; 

• Responsável pelas estratégias de 
informação para apoio na realização 
de tarefas em casa entre Docentes 
e/ou Discentes. 

Ana Paula Costa 

Adjunta Ana Paula Costa • Estabelece contacto com os 
Coordenadores de Diretores de 
Turma (DT), Coordenador da 

Sofia Machado 
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Biblioteca; 

• Articula a informação com os Pais em 
conjunto com os DT. 

Subdiretora Ana Paula Neves • Estabelece contacto com os 
Coordenadores das Escolas do 1.º 
CEB e JI; 

• Controla e avalia a situação. 

Sílvia Santos 

Coordenador 
da Segurança 
e Manutenção 

José Manuel Ribeiro • Verificação da atualização de 
informação nos espaços adequados e 
avaliação do funcionamento do 
equipamento e dispositivos de 
higiene. 

Cristina Silva 
Augusto Lopes 
 

Coordenador 
Assistente 
Operacional 

Cristina Silva • Controla a situação junto dos 
Assistentes Operacionais; 

• Assegura informação junto da 
Direção. 

Assunção Oliveira 
 

Coordenador 
Assistente 
Técnico 

Isabel Pacheco • Controla a situação nos Serviços 
Administrativos; 

• Assegura informação junto da 
Direção. 

Mónica Carneiro 

 

 
 
2.2. ORGANIZAÇÃO GERAL 
 
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 entrarem em contacto com a 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, olhos.  Ou através de inalação de aerossóis contendo o vírus. 

 

2.2.1. IDENTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS E PRIORITÁRIAS 
 

• Atualização de dados dos Alunos/Crianças (Já realizadas durante as matrículas) 

Atualização dos contactos dos Encarregados de Educação, sempre que houver alteração dos 

dados já existentes (informação lida em cada turma, nas salas de aula, no início do ano letivo). 

 

• Notas informativas 

Publicitação de notas informativas e de cartazes com informação em locais facilmente visíveis, 

nas diferentes escolas do Agrupamento. 

 

• Dispositivos de higiene 

mailto:de@santossimoes.edu.pt


                                                     PLANO DE CONTINGÊNCIA 
_________________________________________________________________________________________  

• Agrupamento Santos Simões - Rua Dr. Santos Simões – Mesão Fr io  •  4810-767 Guimarães  •  Telef.: 253 439 090  • E-Mail: de@santossimoes.edu.pt  

5 

 

 

Verificação do seu funcionamento e colocação do material necessário com soluções de limpeza 

e desinfeção das mãos nos lugares considerados essenciais. 

 

• Sala de isolamento 

Preparação da(s)s sala(s)/espaço(s) de isolamento – arejamento e limpeza sempre que utilizada. 

 

• Identificação dos fornecedores de bens e serviços 

Garantir que o fornecimento necessário dos serviços e bens se mantém. 

 

• Formação 

Formação adequada relacionada com a doença para os elementos da comunidade educativa. 

 

• Articulação 

Delegada de Saúde do ACES do Ave com quem se estabelecerá contactos. 

 

2.2.2. MEDIDAS de PREVENÇÃO 
 

Assim, tendo em conta a situação epidemiológica atual, algumas medidas devem ser adotadas por 

toda a comunidade escolar: 

• Os alunos serão organizados em grupos e esta organização deve ser mantida ao longo de todo o 

período que permanecem na escola. Cada grupo terá, na medida do possível, um horário de 

aulas de forma a evitar o contacto com outros grupos; 

• As crianças da Educação Pré-Escolar (EPE) serão entregues à porta do estabelecimento de 

educação pré-escolar pelo seu encarregado de educação, ou por pessoa por ele designada, e 

recebidas por um assistente operacional destacado para o efeito; 

• Não são permitidos objetos/brinquedos levados de casa pelas crianças; 

• Devem ser privilegiadas as atividades que decorram no exterior (pátios, logradouros, jardins), 

em regime rotativo dos grupos; 

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

distanciamento físico de pelo menos 1 m; 

• 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. 

 

Outras medidas serão, igualmente, implementadas: 

• 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; 
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• Fornecer informação, clara e objetiva, da não admissão na escola de alunos/crianças ou 

profissionais que manifestem febre ou outros sinais de infeção a fim de evitar o contágio. Em 

caso de dúvida, deve contactar-se a Linha da Saúde 24 – 808 24 24 24; 

• Capacitar os diferentes elementos do Agrupamento para a adoção de comportamentos 

adequados de prevenção e contenção da doença, respeitando o Código de Conduta:  

➢ Utilizar máscaras no interior da escola (dentro e fora da sala de aula, exceto as crianças com 

idade inferior ou igual a 10 anos e nas situações em que a especificidade da função não o 

permita) e no percurso casa-escola-casa (especialmente quando utilizados transportes públicos);  

➢ Evitar tocar na parte da frente da máscara; 

➢ Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução antisséptica de base alcoólica; 

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

20 segundos, reforçando antes e após as refeições, após o uso da casa de banho e sempre 

que as mãos estejam sujas;  

➢ Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;  

➢ Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;  

➢ Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido e não para as mãos;  

➢ Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou contaminadas com 

secreções respiratórias. 

 

LIMPEZA 

• Garantir uma adequada limpeza e desinfeção das superfícies. Os protocolos de limpeza e 

desinfeção devem ser intensificados, incluindo:  

➢ Limpar e desinfetar, pelo menos, duas vezes por dia, e com recurso a detergentes 

adequados, todas as zonas de contato frequente (ex.: zonas de atendimento, balcões, etc.);  

➢  Higienizar as mesas com produtos recomendados após cada utilização. 

• Arejamento das salas de aula/atividades diariamente; 

• O processo inicia-se pela limpeza e só depois pela desinfeção; 

• A desinfeção deverá ser feita em superfícies visivelmente limpas; 

• Proceder à desinfeção de superfícies, com especial atenção para zonas de contacto frequente 

(maçanetas de porta, interruptores de luz, torneiras, corrimãos, mesas, bancadas, cadeiras, 

teclados de computadores, telefones, material manipulável das crianças da EPE e outros); 

• No espaço escolar existem áreas que podem ser mais facilmente contaminadas e representar 

um eventual maior risco para a transmissão do vírus. Assim, algumas áreas devem ser alvo de 
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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) Instalações sanitárias; 

c) Salas de professores;  

• Devem ser utilizados equipamentos de proteção individual para a realização da desinfeção das 

superfícies, lavando as mãos, antes da sua colocação; 

• Relativamente ao uso de luvas descartáveis, o colaborador deve saber que:  

➢ O uso de luvas não substitui a adequada e frequente higienização das mãos;  

➢ Se utilizar luvas, deve mudá-las com frequência e efetuar a higienização das mãos antes da 

sua colocação e após a sua remoção; 

➢ O mesmo par de luvas pode ser utilizado apenas durante uma tarefa e deve ser substituído 

se danificado ou se o colaborador interromper a tarefa. Se um colaborador estiver a 

executar uma mesma tarefa continuadamente, as luvas devem ser substituídas a cada 

quatro horas ou sempre que necessário;  

• Jardins-de-Infância - Limpeza dos Brinquedos: (retirar bonecos de peluche e outros brinquedos 

não laváveis. Reduzir a utilização do número de brinquedos, ficando apenas os mais fáceis de 

executar a limpeza diária). 

 

PLANO DE HIGIENIZAÇÃO 

Cada escola estabelece um plano de higienização (Anexo I) que 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 COVID-

19. 

Neste plano de higienização consta: a) O que deve ser limpo/desinfetado (zonas, superfícies, 

estruturas); b) Como deve ser limpo/desinfetado (equipamento e instruções do procedimento); 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). 

 

 PRODUTOS DE HIGIENE 

• Assegurar produtos de limpeza das mãos à base de álcool nos locais considerados necessários: 

➢ Escola-sede, nos locais de maior acesso; 
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➢ Escolas do 1.º CEB e JI: nos locais adequados à especificidade de cada escola. 

 

OPERACIONALIZAÇÃO SE HOUVER ALGUM CASO POSSÍVEL: 

• De acordo com a DGS, define-se como caso possível pessoas que desenvolvam quadro 

respiratório agudo com tosse (de novo ou agravamento da tosse habitual), ou febre 

(temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / dificuldade respiratória; 

• Quem apresente critérios compatíveis com a definição de caso possível ou com sinais e sintomas 

de COVID-19 deve informar a direção da escola (preferencialmente por via telefónica) e, caso se 

encontre na escola, dirige-se para a área de “isolamento”, definida no plano de contingência, 

em cada escola do Agrupamento; 

• Assim que o funcionário ou professor se aperceba de situação anómala com algum aluno, deve 

informar a Direção; 

• Os elementos responsáveis da Direção comunicarão com a linha SNS 24 (808 24 24 24), 

seguindo as diretrizes deste e contactarão o Encarregado de Educação; 

• Quem acompanhar o aluno, docente ou trabalhador não docente com sintomas, deve cumprir 

as precauções básicas de controlo de infeção, quanto à higiene das mãos. 

 

• Na situação de Caso confirmado:  

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

condição clínica o permita), de forma a restringir, ao mínimo indispensável, o contacto deste 

com outras pessoas e deslocar-se para casa ou para os serviços de saúde, se possível, em viatura 

própria; 

• A Autoridade de Saúde local deve ser imediatamente informada do caso confirmado; 

• O acesso de restantes elementos à área de “isolamento” fica interditado (exceto a quem for 

designado para prestar assistência);  

• Reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito e da área de 

isolamento;  

• Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em duplo saco de plástico 

e resistente;   

 

2.3.  ORGANIZAÇÃO ESCOLAR  
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• 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; 

• Na portaria, um funcionário procederá à higienização das mãos. Essa mesma higienização 

acontecerá quando o aluno terminar as atividades letivas, ao sair do edifício escolar; 

• As portas dos vários recintos e, eventualmente, as janelas serão mantidas abertas, assim como, 

o portão de acesso à escola, de forma a evitar o toque frequente em superfícies e manter os 

espaços arejados; 

• As atividades letivas decorrem, preferencialmente, com 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. 

• Nos Jardins-de-Infância serão praticados os horários necessários às respostas das necessidades 

dos encarregados de educação, não devendo a criança permanecer no estabelecimento de 

educação por período superior ao estritamente necessário; 

• As aulas das diferentes disciplinas de cada turma são concentradas de modo a evitar períodos 

livres entre aulas e para minimizar o número de vezes que os alunos se tenham de deslocar à 

escola, ao longo da semana; 

• As turmas são instaladas em salas distanciadas entre si e cada grupo de alunos ocupará a mesma 

sala, sempre que possível; 

• Os circuitos e procedimentos encontram-se estabelecidos no interior da escola, de forma a 

promover o distanciamento físico entre os alunos, nomeadamente, no percurso desde a entrada 

da escola até à sala de aula, ou outros acessos; 

• Estão, igualmente, identificados os percursos para a sala de isolamento, de acordo com o Plano 

de Contingência implementado; 

• Deve ser evitada a concentração de alunos nos espaços comuns da escola;  

• A utilização das salas do pessoal docente e não docente deve respeitar as regras de conduta já 

referidas; 

• Para todos os procedimentos administrativos privilegia-se a via digital.   

 

2.3.1. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EPE  
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• Terá de haver uma flexibilidade e adequação na organização das rotinas, dos espaços, dos 

materiais e das atividades; 

• Criação de uma nova rotina pedagógica, tendo em conta as orientações da DGS, em articulação 

com os fundamentos e princípios da pedagogia para a infância definidos nas OCEPE; 

• Pese embora as regras atuais de distanciamento físico, importa não perder de vista a 

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

brincar; 

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

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

• Considerar que as interações e as relações que as crianças estabelecem com os adultos e com as 

outras crianças são a base para a sua aprendizagem e desenvolvimento; 

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

importância das novas formas de interação entre pares e com os adultos. Prestar atenção às 

suas dúvidas e angústias, tranquilizando-as e ajudando-as a compreender a importância do 

cumprimento destas novas regras, para a segurança e bem-estar de todos; 

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

sugestões; 

• Realizar o registo das novas regras de segurança e com as crianças elaborar cartazes, panfletos, 

etc., afixando-os em local visível do Jardim de Infância e/ou da sua sala; 

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

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

visitas virtuais a museus, parques, palácios, audição de concertos de música, visualização de 

peças de teatro e documentários sobre assuntos que lhes interessem; 

• Sempre que possível, privilegiar atividades em espaços abertos (pátios, logradouros, jardins); 

• Promover atividades como a leitura de histórias em círculo alargado; 

• Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles 

que, pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação; 

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

desinfetados entre utilizações; 
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• Privilegiar, sempre que possível, o contacto com as famílias à entrada da instituição, mantendo o 

distanciamento físico recomendado, possibilitando que a articulação possa ser veiculada ou 

complementada, regularmente, via telefone ou por meios digitais, de modo a que, na adaptação 

a esta nova realidade, haja articulação e continuidade entre o Jardim de Infância e a família. 

 

2.3.2. ABSENTISMO DE ALUNOS 

• Tomada de conhecimento, via Diretor de Turma/Docentes Titular de Turma ou Coordenador de 

Escola; 

•  Comunicação da situação, pelo Diretor de Turma ou Coordenador de Escola, à Direção ou 

respetiva Coordenadora dos Diretores de Turma e aos docentes do Conselho de Turma. 

 

2.3.3. ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

• Tomar conhecimento das regras objetivas da não admissão na escola de discentes que 

manifestem febre ou outros sintomas, a fim de evitar contágio; 

• Ser informado de medidas de prevenção atualizadas de acordo com as diretrizes emanadas do 

organismo responsável; 

• Promover o envolvimento e corresponsabilização dos Encarregados de Educação na prevenção, 

instituição de rotinas adequadas para impedir o contágio; 

• Solicitar o seu apoio no que diz respeito ao seu educando. 

 

2.3.4. PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE 

• Ler a informação afixada;  

• Tomar providências adequadas para evitar a propagação do vírus. 

 

2.3.5. REFEIÇÕES NA EPE E 1.º CEB 

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

higiene: 

• A deslocação para o refeitório deve ser desfasada para evitar o cruzamento de crianças, ou, 

quando tal não for possível, será de considerar fazer as refeições na sala de atividades; 

• Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas, para que o façam 

de forma correta; 

• Deve ser realizada a adequada limpeza e desinfeção das superfícies utilizadas; 

• Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos; 
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• Também no refeitório, todos os funcionários devem utilizar máscara, enquanto acompanham as 

crianças. 

 

PUBLICITAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO 

• A divulgação do Plano será feita através da Página da Escola, da sua afixação nos placards da 

sala dos professores e não docentes, nos serviços administrativos, nos placards junto do bar, na 

escola sede do agrupamento; 

• O Plano será afixado em cada Escola Básica do 1.º CEB/JI do Agrupamento; 

• O Plano será avaliado, sempre que possível, e reestruturado quando houver necessidade, 

sofrendo ajustamentos de acordo com o evoluir da situação, mantendo-se, deste modo, 

atualizado. 

 
Guimarães, 10 de janeiro de 2022 

 
 

O Diretor  
 

 
Benjamim Paulo da Costa Sampaio 
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ANEXO I  
 
 

PLANO DE HIGIENIZAÇÃO 

De acordo com a Orientação da DGS número 024/2020, de 08 de maio de 2020, Cada escola 

estabelece um plano de higienização (Anexo I) que 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 COVID-

19. 

Assim, de acordo com o exigido e após a formação providenciada pelas Forças Armadas:  

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

➢ Salvo as situações de derrame/salpicos de matéria orgânica com sangue a desinfeção do 

ambiente deverá ser feita em superfícies visivelmente limpas; 

➢ Para a desinfeção comum de superfícies, deve haver uma especial atenção para zonas de 

contacto frequente como maçanetas das portas, interruptores de luz ou outros objetos; 

➢ As salas de aula, casas de banho e espaços de passagem dos alunos, pessoal docente e não 

docente; 

➢ Todas as superfícies em que há contacto. 

 

b) Como deve ser limpo/desinfetado (equipamento e instruções do procedimento): 

➢ Devem ser utilizadas luvas e roupa protetora (ex. avental de plástico), para a realização da 

desinfeção das superfícies; 

➢ Devem ser lavadas as mãos, antes e depois da colocação das luvas; 

➢ O processo de limpeza inicia-se pela limpeza e só depois pela desinfeção; 

➢ Lavar primeiro com água e detergente; 

➢ Utilizar os desinfetantes fornecidos de acordo com as especificações técnicas; 

➢ Na ausência de desinfetantes específicos, aplicar lixívia diluída em água na seguinte 

proporção: uma medida de lixívia em 99 medidas iguais de água; caso haja sangue ou 

outros produtos orgânicos a proporção deve ser uma medida de lixívia em 9 medidas iguais 

de água 
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➢ Deixar atuar durante 10 minutos; 

➢ Enxaguar apenas com água quente e deixar secar ao ar. 

 

c) Os produtos para limpeza e desinfeção devem ter a seguinte composição: 

➢ Os desinfetantes mais utilizados são a lixívia comum (hipoclorito de sódio), com pelo menos 

5% de cloro livre na fórmula original e o álcool a 70%; 

➢ A solução original da lixívia deve ser diluída, e só depois aplicada como desinfetante. Para a 

diluição é necessário o seguinte material: 

➢ Lixívia (hipoclorito de sódio) com concentração original de 5% de cloro livre no mínimo; 

➢ Doseador Calibrado;  

➢ Água. 

 

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

➢ As salas de aula devem ser limpas após a sua utilização e antes de nova ocupação (parte da 

tarde, atendendo a que não há aulas); 

➢ As superfícies de maior contacto – maçanetas de portas interruptores de luz, entre outros – 

devem ser alvo de uma atenção especial; 

➢ As casas de banho devem ser desinfetadas após o seu uso. 

 

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

➢ A limpeza e desinfeção será realizada por equipas constituídas pelos assistentes 

operacionais; 

➢ A coordenadora distribuirá as diferentes tarefas de acordo com cada momento, adaptando 

a nova realidade, sempre que necessário. 

O plano de higienização será dado a conhecer aos profissionais envolvidos e estará afixado em local 

visível. 
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