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1. Ficha Técnica 

 

Plano de Reabertura às Atividades Letivas Presenciais da Educação Pré-Escolar  

 

 
Enquadramento do Normativo 

 Orientações para a Reabertura da Educação Pré-Escolar em regime presencial – Ministério da Educação e 

Ministérios do Trabalho, solidariedade e segurança social; 

 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; 

 

Objetivo (s):  

 Operacionalização da estratégia e Reabertura das Atividades Letivas da Educação Pré-Escolar. 

 

Organização e Elaboração 

 Direção do Agrupamento de Escolas de Ponte da Barca em 26.05.2020 
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2. Enquadramento 
 

Com a publicação 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 às 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 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, a reabertura das 

atividades presenciais da Educação Pré-escolar, a partir de 1 de junho 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 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 pela direção 

do nosso Agrupamento de Escolas, que será ajustado face à evolução da situação, estabelecem-se as seguintes 

orientações para a reorganização do funcionamento das escolas: Escola Básica Diogo Bernardes, Escola Básica de 

Crasto e Escola Básica de Entre Ambos-os-Rios. 

O Plano de Reabertura da Educação Pré-Escolar, foi delineado de acordo as Orientações para a Reabertura da 

Educação Pré-Escolar em regime presencial – Ministério da Educação e Ministérios do Trabalho, solidariedade e 

segurança socia e a 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 e a Orientação n.º 024/2020, 08/05/2020 - COVID-19. 

A sua elaboração teve ainda o apoio dos Serviços do Município de Ponte da Barca, especialmente na 

concretização do circuito de transporte escolar. O documento aqui apresentado constitui, portanto, um conjunto 

de decisões articuladas que deverão, até final do ano letivo, ser operacionalizadas em função de cada grupo / 

turma, apresentando-se como um documento aberto anexo ao Plano de Contingência do Agrupamento. 
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3. Normas gerais de convivialidade e comportamento 
 

O regresso progressivo da nossa comunidade às atividades letivas exige de todos e de cada um de nós uma 

enorme responsabilidade para que consigamos vencer esta situação de saúde pública e regressar à normalidade. 

A retoma progressiva das nossas atividades nas instalações das Escolas do nosso Agrupamento de Ponte da Barca 

exige a aplicação das medidas que aqui resumimos. 

 

3.1. Proteja a sua saúde acima de tudo 

I. Não saia de casa, não venha trabalhar, não traga o seu filho à escola, se você ou o seu filho se sente 

doente, ou se tem alguma suspeita. Deve 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; 

II. Não venha à escola se pertence a um grupo de risco; 

III. Use máscara nos seus movimentos fora de casa; 

IV. Mantenha uma Boa Etiqueta Respiratória, não respirando ou falando para cima de outros; 

V. Em caso de espirro ou tosse, cubra a boca com o braço ou com um lenço; 

VI. Lave as suas mãos com frequência – com detergente - por 20 segundos, pelo menos; 

VII. Mantenha uma permanente higiene das mãos em especial, mantendo-as afastadas da boca, nariz e olhos; 

VIII. Não partilhe nada do que é seu, nada do seu uso pessoal, com os outros sem que o haja desinfetado 

previamente; 

IX. Mantenha-se saudável – PROTEJA A SUA SAÚDE! 

  

3.2. Deslocação 

Antes de sair de casa deve confirmar se você e o seu filho não têm sintomas ou se tiveram contacto com casos 

positivos de COVID-19 e medir a própria temperatura. Em caso de sintomas gripais, não se deve deslocar à escola. 

Deve informar de imediato a Escola / Educadora e seguir as recomendações do Serviço Nacional de Saúde. 
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4. Normas de distanciamento social  
 

As medidas apresentadas têm como objetivo assegurar a proteção de todos.  

Pese, embora, a recomendação atual de distanciamento físico, não podemos perder de vista a importância das 

aprendizagens e do desenvolvimento das crianças, bem como a garantia do seu bem-estar e direito de brincar. É 

também essencial considerar que as interações e as relações que as crianças estabelecem com os adultos e com as 

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

Toda a comunidade educativa - educadores de infância, diretores, coordenadores e pessoal não docente – têm 

um papel essencial no sentido de garantir as condições necessárias para que as crianças possam frequentar a 

educação pré-escolar com o máximo de segurança.  

 

4.1. Uso de Equipamento de Proteção individual 

I. Todos os Assistentes Operacionais e Educadoras têm de usar máscara de proteção individual; 

II. Com exceção de caso suspeito de Covid-19, em nenhuma outra circunstância se poderá colocar crianças a 

usar máscara;  

III. Os assistentes operacionais além da respetiva bata, higienizada diariamente, têm de usar luvas e touca 

descartáveis. 

4.2. Procedimentos e Sala de Isolamento 

Perante um caso suspeito de COVID-19, os procedimentos a adotar, a sala de isolamento a utilizar, os 

circuitos a realizar e os contactos a utilizar, encontram-se definidos no Plano de Contingência do Agrupamento.  

Tratando-se de uma criança, deve ser contactado, de imediato, o respetivo encarregado de educação. 

 

 

5. Planos de substituição de aulas em caso de ausência dos docentes 

Em caso de ausência, o docente deverá: 

- Proceder à atempada notificação da Direção; 

- Entregar um plano de atividades a desenvolver com os alunos. 
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6. Acesso e utilização dos espaços das Escolas Básicas do Agrupamento 

de Escolas de Ponte da Barca 

  

6.1. O acesso será efetuado com as seguintes regras: 

i. Portaria principal, das 08:30 às 17:30; 

ii. Para acesso e saída do recinto escolar todos os utilizadores são obrigados a fazer a higienização à entrada 

e saída do mesmo; 

iii. Para acesso ao espaço escolar todos os utilizadores do mesmo, com exceção dos alunos da Educação 

Pré-Escolar, deverão utilizar máscara; 

iv. As crianças são entregues pelo encarregado de educação ou por pessoa por ele designada, na portaria da 

escola e recebidas por um profissional destacado para o efeito, evitando assim a circulação de pessoas 

externas no interior do recinto; 

v. Todos os utilizadores dos espaços das escolas devem efetuar a higienização frequente das mãos, com 

água e sabão ou com a solução antissética de base alcoólica, existente nos dispensadores instalados nos 

espaços comuns; 

vi. Os membros da comunidade escolar não podem cumprimentar-se com uso de contacto físico e terão de 

manter o devido distanciamento social (pelo menos 2 metros), com exceção do acompanhamento de 

maior proximidade que seja necessário dar aos alunos da Educação Pré-Escolar; 

vii. Pessoas externas ao processo educativo (por exemplo fornecedores) só excecionalmente podem entrar no 

estabelecimento de educação e, sempre, de forma segura, com máscara, utilizando corredor específico 

não utilizado pelas crianças evitando assim o contacto com estas; 

viii. Os Encarregados de educação deverão ter o cuidado de evitar que a criança permaneça na escola por 

período superior ao estritamente necessário. 

ix. Será privilegiado, sempre que possível, o contacto com as famílias à entrada da escola, 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 a escola e a família. 

 

6.2. Utilização dos espaços  

Se possível será privilegiada a via digital para todos os procedimentos administrativos. 

Todos os espaços que não sejam necessários ao bom funcionamento das atividades têm de estar encerrados.  

Devem ser privilegiadas as atividades que decorram no exterior, em regime rotativo dos grupos. 

Em nenhum caso poderá ser ligado o equipamento de ar condicionado ou ventilação. 

Nesta fase, estão proibidas festas e reuniões de encarregados de educação presenciais. 
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 6.2.1. Circulação nos espaços comuns 

A circulação de todos os alunos, docentes e pessoal não docente far-se-á de forma desfasada, de modo a 

impedir um maior cruzamento de pessoas, sob a forma de fila com um distanciamento de pelo menos 2 

metros, sempre pelo lado direito do corredor. 

 

6.2.2. Salas de aula 

I. As salas de aulas destinadas para as atividades da Educação Pré-Escolar têm uma capacidade máxima de 

17 pessoas por sala; 

II. Opta-se pela manutenção das salas já atribuídas à Educação Pré-Escolar, uma vez que dispõem das 

condições de segurança e trabalho ideais e, adicionalmente, permitem acesso direto separado ao exterior; 

III. Ficará apenas disponível o mobiliário estritamente necessário à sua taxa de ocupação prevista ou máxima 

permitida; 

IV. Deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem 

comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas; 

V. Deve ser garantida a existência de material individual necessário para cada atividade e assim inibir a sua 

partilha;  

VI. Sempre que possível, deve-se assegurar que os objetos partilhados entre crianças são devidamente 

desinfetados entre utilizações; 

VII. Deve-se remover, das salas, os acessórios não essenciais à prática das atividades pedagógicas, reforçando 

a limpeza e desinfeção dos que lá permanecem. 

VIII. Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças, deve manter-se as janelas 

e/ou portas das salas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar. 

 

6.2.3. Acesso com artigos usados no trajeto casa-escola-casa  

I. As crianças devem trocar o calçado que trazem de casa por outro apenas utilizado apenas na escola. À 

porta de cada uma das salas de aula existe um banco específico, por turma, para troca e arrumação do 

calçado que os alunos trazem de casa; 

II. Este calçado extra permanece no estabelecimento de educação, devendo ser higienizado, todos os dias, 

após a saída da criança. Os profissionais deverão cumprir a mesma orientação. 

III. Os alunos não podem trazer de casa brinquedos ou outros artigos não necessários; 

IV. As mochilas e roupa devem ser acondicionadas dentro da respetiva sala de aula em local de não acesso 

aos alunos; 

V. Se aplicável, por haver necessidade de troca de roupa, as peças de roupa suja devem ir para casa em 

saco plástico, fechado. 

 

 6.2.4. Sala dos docentes e não docentes 

I. O acesso a estas salas é restrito apenas aos seus destinatários e com serviço distribuído para esse(s) dia(s); 

II. Os docentes e não docentes apenas devem utilizar os locais devidamente assinalados para o efeito; 

III. As pausas dos profissionais para almoço têm que ocorrer com os profissionais a garantir o afastamento 

físico entre si.  
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6.2.5. Biblioteca Escolar 

I. As Bibliotecas Escolares estarão encerradas; 

II. Apenas as Educadoras poderão ter acesso à biblioteca, se pretenderem efetuar requisição de livros; 

 

6.2.6. Reprografia 

I. A Reprografia estará encerrada; 

II. As Educadoras poderão, com mínimo 24 horas de antecedência, enviar por e-mail os recursos que 

pretendem imprimir, sendo estes recursos entregues diretamente na sala de aula; 

 

 6.2.7. Espaços de recreio 

I. A realização de atividades de recreio fora da sala de aula, tem por pressuposto a utilização rotativa das 

seguintes áreas destinadas:  

- Na Escola Básica Diogo Bernardes: recreio com confrontação com a entrada da Escola, recreio com 

parque infantil, minicampos de futebol, polidesportivo coberto, recreio exterior do polidesportivo, 

recreio existente entre os pavilhões G e F, salão polivalente do bloco H; 

- Na Escola Básica de Entre Ambos-os-Rios: parque infantil e área exterior, campo de futebol 

descoberto e anfiteatro indoor; 

- Na Escola Básica de Crasto: parque infantil e área exterior, campo de futebol descoberto, pavilhão 

desportivo e anfiteatro indoor; 

II. Deve-se proceder à lavagem/desinfeção das mãos por parte do pessoal docente e não docente e 

também das crianças sempre que regressem do espaço exterior; 

III. Os equipamentos são higienizados após a utilização de cada grupo. 

 

6.2.8. Refeitório  

i. A lotação do refeitório será reduzida para um terço da sua lotação máxima prevista; 

ii. Sempre que possível, e que tal não comprometa a segurança das crianças, deve manter-se as janelas 

e/ou portas do refeitório abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar; 

iii. As turmas deverão sair das salas e dirigir-se para a cantina com afastamento temporal de 2 minutos e 

realizar o percurso mais curto; 

iv. Recomenda-se que a ida à casa de banho seja prévia à saída do bloco de aulas, assim como, a lavagem 

das mãos com água e sabão; 

v. Quer à entrada, quer à saída do refeitório, o utente tem que higienizar as mãos; 

vi. Também no refeitório, todos os funcionários têm que utilizar máscara, enquanto acompanham as 

crianças; 

vii. Por ser possível, os alunos almoçam em simultâneo, mas em mesas individuais devidamente afastadas 

entre si, cumprindo o afastamento mínimo de 2 metros. 

viii. As mesas estão previamente atribuídas por turma; 

ix. Apenas estará disponível o mobiliário estritamente necessário à sua taxa de ocupação prevista ou máxima 

permitida; 
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x. A preparação do tabuleiro ou a entrega, a cada aluno, é feita pela respetiva educadora ou assistente 

operacional da turma; os talheres e guardanapos são previamente colocados nas mesas; a fruta e a 

sobremesa encontram-se embaladas e a salada, devidamente protegida; 

xi. Não podem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos; 

xii. O aluno não pode levantar-se da mesa que lhe foi atribuída e apenas pode sair quando acompanhada 

pela respetiva educadora ou assistente operacional; 

xiii. Se necessário, os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos encarregados de educação 

devem ser colocados em saco descartável. 

 

6.2.9. Casas de banho  

i. A cada turma está atribuída uma casa de banho específica, devidamente identificada; 

ii. Os Docentes e Assistentes Operacionais dispõem também de casas de banho específicas; 

iii. Nas idas à casa de banho e nos circuitos a realizar, os alunos têm que estar sempre acompanhados por 

um adulto; 

iv. O acesso é limitado a 1 criança + 1 adulto, por casa de banho; 

v. Deve-se proceder à lavagem/desinfeção das mãos por parte do pessoal docente e não docente e 

também das crianças, antes e após a ida à casa de banho; 

vi. Após cada utilização, a instalação será limpa e desinfetada; 

vii. Se aplicável, serão assegurados especiais cuidados na troca de fraldas, com higienização das mãos dos 

profissionais e das crianças, bem como da bancada, antes e depois da muda de fralda. 

 

 6.2.10. Serviços não essenciais para o funcionamento das aulas presenciais 

Todos os espaços não essenciais para o normal funcionamento das aulas presenciais encontram-se 

encerrados e vedadas com fita sinalizadora. 
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7. Recursos Humanos 
 

7.1. Orientações da DGESTE de 5 de maio de 2020 

I. Assegurar a presença dos recursos humanos estritamente necessários ao funcionamento das atividades 

letivas presenciais (pessoal docente e pessoal não docente); 

II. 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. 

7.2. Grupo de risco 

Decreto-Lei n.º 20/2020 de 2020-05-01, Artigo 25.º-A, Regime excecional de proteção de imunodeprimidos e 

doentes crónicos. 

I. Os imunodeprimidos e os portadores de doença crónica que, de acordo com as orientações da 

autoridade de saúde, devam ser considerados de risco, designadamente os hipertensos, os diabéticos, os 

doentes cardiovasculares, os portadores de doença respiratória crónica, os doentes oncológicos e os 

portadores de insuficiência renal, podem justificar a falta ao trabalho mediante declaração médica, desde 

que não possam desempenhar a sua atividade em regime de teletrabalho ou através de outras formas de 

prestação de atividade; 

II. A declaração médica referida no número anterior deve atestar a condição de saúde do trabalhador que 

justifica a sua especial proteção; 

III. O regime previsto no presente artigo não é aplicável aos trabalhadores dos serviços essenciais previstos 

no artigo 10.º. 

 

8. Limpeza e Desinfeção  

 

8.1. Procedimentos  

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

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. 

 

A - Entrada na “área suja”  

I. 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; 

II. Ao entrar deve abrir janelas e arejar a área, sempre que possível.  
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B - Operação dentro da “área suja” 

I. Começar a limpar de alto para baixo e das zonas mais distantes da porta sempre em direção à saída;  

II. Ter um cuidado especial na limpeza de objetos com mais contactos (ex: interruptores; maçanetas das 

portas; torneiras; corrimãos; mesas; cadeiras; teclados de computadores; telefones e outros) e áreas mais 

frequentadas;  

III. À medida que efetua a limpeza, deve 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.  

 

 C - Saída da “área suja” 

I. No final da limpeza, esperar que o espaço fique totalmente arejado e só depois fechar as janelas; 

II. Limpar os frascos e produtos de limpeza antes de sair;  

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

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

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

VI. Terminada a limpeza, colocar os EPI reutilizáveis em embalagem própria, hermeticamente fechada, para 

os transportar até à zona de desinfeção/lavagem do material;  

VII. Os EPI descartáveis devem ser colocados nos sacos de resíduos. 

 

D - Resíduos 

I. Os sacos de resíduos devem ser colocados no contentor dos resíduos indiferenciados (“caixote do lixo”). 

Estes resíduos não devem, em caso algum, ser colocados no contentor de recolha seletiva, nem 

depositados no ecoponto; 

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

 

8.2. Frequência de limpeza   

A desinfeção dos espaços e superfícies deve ser efetuada, com frequência diária e sempre que se mostrar 

necessário.  

As frequências de referência são:  

I. Casas de banho – pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde;  

II. 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;  

III. Salas de aula – no final de cada utilização, sempre que haja mudança de turma;  

IV. Salas de professores – de manhã e à tarde;  

V. Refeitórios – logo após a utilização de um grupo e antes de outro entrar na área, especialmente as mesas 

e zonas de self-service. 

 

8.3. Produtos e técnicas de desinfeção de espaços escolares  

Na limpeza e desinfeção de espaços escolares interiores utilizam-se os seguintes produtos e técnicas: 
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8.3.1. Agentes de desinfeção   

Solução de hipoclorito de sódio pronta a usar (já diluída) com a concentração de 0,05% ou outro produto com 

igual poder desinfetante (para superfícies que não suportam o hipoclorito de sódio).  

8.3.2. Método de aplicação  

A limpeza deve ser húmida com:  

I. Balde e esfregona para o chão;  

II. Panos de limpeza reutilizáveis (laváveis) de microfibras, que serão 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.  

8.3.3. Ordem de limpeza dos espaços fechados 

A limpeza deve começar de alto para baixo, das zonas mais limpas para as mais sujas, e das mais distantes da 

porta sempre em direção à saída. A limpeza do chão deve ser a última tarefa a realizar.   

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.  

  

8.4. Procedimentos gerais  

I. Lavar primeiro as superfícies com água e detergente e, em seguida, espalhar uniformemente a solução de 

hipoclorito de sódio nas superfícies;  

II. Deixar atuar o desinfetante nas superfícies durante, pelo menos, 10 minutos, sempre que possível;   

III. Enxaguar as superfícies só com água;   

IV. Deixar secar ao ar, sempre que possível. 

 

8.5. Procedimentos específicos  

I. 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; 

II. 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; 

III. 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. 

 

8.6. Instruções específicas 

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 são alvo de medidas adicionais de cuidados de 
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limpeza e desinfeção, sempre que estejam em utilização, nomeadamente: Sala de professores, Sala de pessoal 

não docente, Salas de aulas, Sala de informática, Biblioteca, Serviços administrativos, Espaços comuns e Direção. 

 

8.6.1. Preparação dos espaços escolares 

A - Todas as salas e áreas comuns são devidamente limpas e desinfetadas antes da entrada 

de alunos, docentes e utentes, no caso dos serviços administrativos 

I. Após a utilização de um espaço ou área comum, procede-se à sua limpeza e desinfeção, incluindo todo o 

equipamento utilizado; 

II. Certificar-se de que a porta e todas as possíveis janelas se encontram abertas durante a limpeza e 

desinfeção, por forma a facilitar a circulação do ar; 

III. No final, deixar a porta aberta para que ninguém necessite de colocar as mãos em puxadores; 

IV. Registar em documento próprio o serviço efetuado. 

 

B - Durante as aulas  

Proceder à limpeza e desinfeção de todos os locais de passagem, corrimão de escadas, puxadores de 

portas, interruptores ou outros que sejam de manuseamento habitual. 

 

C - Higienização de casas de banho 

I. Após o início das aulas deve-se proceder à limpeza e desinfeção das casas de banho do piso;  

II. Certificar-se de que as portas das casas de banho, e todas as possíveis janelas, se encontram 

completamente abertas durante a limpeza e desinfeção, por forma a facilitar a circulação do ar; 

III. Deve-se limpar e desinfetar portas, puxadores e todas as peças sanitárias de cada casa de banho; 

IV. Garantir que o dispensador de papel está abastecido e com folha de fora para facilitar a sua utilização; 

V. Garantir que o dispensador de sabonete líquido está abastecido; 

VI. Registar o serviço efetuado, em documento próprio. 

 

D - Refeitório/Cantina 

I. Respeitar os planos de limpeza de refeitório existentes, utilizando agentes de limpeza e desinfeção 

registando todo o serviço efetuado, em documento próprio. 

II. Os profissionais da área de preparação e confeção dos alimentos devem:  

III. Usar sempre máscara, durante as fases de preparação, confeção e distribuição dos alimentos;  

IV. Lavar as mãos com água e sabão imediatamente antes e após a manipulação de alimentos crus; 

V. Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou com solução antisséptica de base alcoólica;  

VI. Cumprir a etiqueta respiratória. 

Relativamente ao uso de luvas descartáveis, o assistente operacional deve saber que:  

I. O uso de luvas para preparar e manusear alimentos não substitui a adequada e frequente higienização 

das mãos;  

II. 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;  

III. Se utilizar luvas, deve mudá-las com frequência e efetuar a higienização das mãos antes da sua colocação 

e após a sua remoção;  



  Plano de Regresso às Atividades Letivas Presenciais – AE PONTE DA BARCA  
 

Página 15 de 15 

IV. 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. 

Procedimentos para a utilização do refeitório no período de almoço: 

I. Desfasamento de turmas de forma a evitar a concentração de alunos; 

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

utente do refeitório; 

III. Um assistente operacional prepara o tabuleiro, talheres e entrega a cada aluno/utilizador na entrada da 

linha do refeitório; 

IV. Um assistente operacional entrega um prato com saladas a cada aluno/utilizador; 

V. Uma cozinheira entrega o prato a cada aluno/utilizador; 

VI. Um assistente operacional fornece embalagem de fruta ou sobremesa, devidamente, protegida a cada 

aluno/utilizador; 

VII. Os alunos devem ocupar os lugares indicados pelos funcionários; 

VIII. Higienizar as mesas após cada utilização. 

 

E - Casas de Banho (WC) 

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

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

De seguida, passar para a limpeza dos sanitários:  

Parte interior:  

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

minutos;  

II. Esfregar bem por dentro com o piaçaba;   

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

IV. Volte a puxar a água. 

Parte exterior:  

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

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

lados);   

III. Passar o pano só com água;  

IV. Deixar secar ao ar;   

V. Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo no final.; 

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

torneiras.  

VII. O chão deve ser lavado como descrito anteriormente. 

 

F - Espaços Comuns 

Estes espaços serão desinfetados após cada utilização, registando para o efeito a ação em documento próprio. 

 

Nota final: Sempre que necessário, contactar a Linha SNS24 (808242424) ou outras linhas telefónicas criadas 

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


