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1 - INTRODUÇÃO 

O plano de contingência foi atualizado de acordo com a Orientação nº 006/2020 da 

Direção Geral da Saúde (DGS) e antes do início das atividades em regime presencial.  

O presente documento divulga os pontos essenciais do Plano de Contingência 

estabelecido pelo Agrupamento de Escolas Mães D`Água para a Doença por 

Coronavírus (COVID-19). Este documento fornece informação aos alunos, professores, 

assistentes operacionais e administrativos e encarregados de educação sobre esta 

nova doença, sobre as medidas de prevenção e controlo desta infeção sobre os 

procedimentos e medidas a adotar por toda a comunidade educativa de uma forma 

geral e perante a identificação de casos suspeitos e/ou confirmados. 

Os meios de divulgação mais adequados: circulares informativas, por correio 

eletrónico, pela página eletrónica da escola, afixação de cartazes nos espaços comuns 

e zonas específicas de forma a chegar a comunidade educativa. 

A escola-sede é constituída por nove pavilhões (A, B, C, D, E, F, G, H, I), em condições 

ambientais de espaço aberto. Nesta fase de regresso às aulas presenciais deverão ser 

utilizados os pavilhões A, B, C, D, E e F. O número de alunos que regressarão às aulas 

presenciais é estimado em cem, orientados por seis professores e por vinte e três 

assistentes operacionais. Relativamente aos serviços de apoio às atividades letivas 

correspondem a um terço das anteriormente disponíveis na biblioteca e na sala de 

informática.  

O Jardim de Infância da Falagueira (JIF), é assegurado por cinco docentes e quatro 

assistentes operacionais. 

 

2. DESIGNAÇÃO DE PONTO FOCAL 

A Direção do Agrupamento de Escolas Mães D`Água, designou como responsáveis do 

Ponto Focal a equipa da saúde: Jardim da infância da Falagueira a Coordenadora 

Lucinda Vasco, Escola Básica Artur Bual a Coordenadora Sónia Sobral e na sede do 

Agrupamento a equipa responsável pelo PES (Professores: Bernardino Monteiro, 

Eugénia Pardal e Manuela Lima). Estes elementos serão responsáveis pela gestão de 

qualquer caso suspeito de COVID-19. É a este Ponto Focal que deverá ser reportada  
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uma situação de doença de qualquer elemento da Comunidade Educativa com 

sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com a definição de caso possível de 

COVID-19. 

Sempre que for reportada uma situação de qualquer indivíduo com sintomas, o Ponto 

Focal deverá ter conhecimento e informar a Direção do Agrupamento de Escolas Mães 

D`Água e ficará responsável por assegurar o cumprimento dos procedimentos 

estabelecidos no Plano de Contingência do Agrupamento para a Doença por 

Coronavírus (COVID-19). 

O elemento do PND ( Assistente Operacional ) ou um elemento do Ponto Focal que 

esteja presente, acompanhará o caso suspeito até à área de isolamento designada, 

prestará o apoio necessário e desencadeará os contactos estabelecidos no Plano de 

Contingência do Agrupamento. 

 

3. A TRANSMISSÃO DE SARS-COV-2 _ COVID-19 

Pelo que é conhecido de outros coronavírus, a transmissão de COVID-19 acontece 

quando existe contacto próximo (perímetro até 2 metros) com uma pessoa infetada. O 

risco de transmissão aumenta quanto maior for o período de contacto com uma pessoa 

infetada. As gotículas produzidas quando uma pessoa infetada tosse ou espirra 

(secreções respiratórias que contêm o vírus) são a via de transmissão mais importante. 

Existem duas formas através das quais uma pessoa pode ficar infetada: 

• As secreções podem ser diretamente expelidas para as pessoas em redor (perímetro 

até 2 metros) e através da boca ou nariz serem inaladas para os pulmões; 

• Uma pessoa também pode ficar infetada ao tocar em superfícies, objetos ou até 

mesmo na roupa que tem vestida e que possam ter sido contaminados com secreções 

respiratórias de alguém infetado e depois tocar na sua própria boca, nariz ou olhos. 

Este novo agente nunca tinha sido previamente identificado em seres humanos, tendo 

causado um surto na cidade de Wuhan. Embora o epicentro da epidemia seja em 

Wuhan, Província de Hubei (China), onde foram relatados a maior parte dos primeiros 

casos, o risco de infeção estende-se a qualquer área internacional com casos 

confirmados onde se verifique transmissão ativa e sustentada do vírus. Desde o dia 11 
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de março que a OMS considerou uma pandemia em virtude do coronavírus e respetiva 

doença estar espalhado por vários países e mais de dois continentes. 

 

4. PREVENIR A TRANSMISSÃO DO SARS-COV-2 _ COVID-19 

Atualmente não existe vacina contra o COVID-19 nem está ainda definido um 

tratamento específico para a Covid -19. A melhor maneira de prevenir a infeção é evitar 

a exposição ao coronavírus – SARS-Cov-2. 

Existem princípios gerais que qualquer pessoa pode seguir para prevenir a transmissão 

de vírus respiratórios: 

• Lavar as mãos com frequência – com sabão e água, ou esfregar as mãos com gel 

alcoólico se não for possível lavar as mãos. Se as mãos estiverem visivelmente sujas, 

devem ser usados preferencialmente sabão e água. 

• Utilizar um gel alcoólico – que contenha pelo menos 60% de álcool se não for 

possível lavar as mãos com água e sabão. 

• Cobrir a boca e o nariz – com um lenço de papel descartável sempre que for 

necessário assoar, tossir ou espirrar. O lenço de papel deverá ser descartado num 

caixote de lixo e, em seguida, deverão ser lavadas as mãos. Na ausência de lenços de 

papel descartável, poder-se-á tossir ou espirrar para a prega do cotovelo. Nunca se 

deve tossir nem espirrar para o ar ou para as mãos. 

•  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. 

• As pessoas que sintam tosse, febre ou dificuldade respiratória – devem 

permanecer em casa e não se deslocar para o seu local de trabalho, escolas dos filhos 

ou estabelecimentos de saúde. 

• Antes, durante e após a saída do Agrupamento de Escolas – os alunos, 

professores, assistentes operacionais e administrativos e visitantes devem lavar as 

mãos: 

 Antes de sair de casa; 

 Ao chegar à Escola; 
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 Após usar a casa de banho; 

 Após intervalos e atividades desportivas; 

 Antes das refeições, incluindo lanches; 

 Antes de sair Escola. 

 

• Em caso de sintomas ou dúvidas contactar a Linha SNS24: 808 24 24 24. Não se 

deslocar diretamente para nenhum estabelecimento de saúde. 

 

• Consultar – regularmente informação em www.dgs.pt. 

 

5. O QUE É UM CASO SUSPEITO 

A classificação de um caso como suspeito de doença por coronavírus (COVID-19) deve 

obedecer a critérios clínicos e epidemiológicos. A definição seguinte é baseada na 

informação atualmente disponível no Centro Europeu de Prevenção e Controlo de 

Doença (ECDC). 

 

      CRITÉRIOS CLÍNICOS                                                 CRITÉRIOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 

 

Febre 

Ou 

Tosse 

Ou 

Dificuldade Respiratória 

 

 

 

 

 

E 

História de viagem para áreas com transmissão 
comunitária ativa nos 14 dias anteriores ao início de 
sintomas 

ou 

Contacto com caso confirmado ou provável de 
infeção por COVID-19, nos 14 dias antes do início 
dos sintomas 

ou 

Profissional de saúde ou pessoa que tenha estado 
numa instituição de saúde onde são tratados 
doentes com COVID-19. 

 

 

http://www.dgs.pt/
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6. ÁREA DE ISOLAMENTO 

Na escola sede do Agrupamento, a área de isolamento situa-se no Pavilhão D – átrio. 

No Jardim de Infância da Falagueira e na Escola Básica Artur Bual não existem 

condições físicas para área de isolamento mas provisoriamente se aparecer algum 

elemento da comunidade educativa com sintomas de Covid 19 será encaminhado para 

as salas das coordenadoras (Lucinda Vasco e Sónia Sobral), que se encontram ambas 

no r/chão desses estabelecimentos de ensino. Será comunicada imediatamente para a 

Saúde 24 e Encarregados de Educação.  

A colocação de um elemento da comunidade Educativa suspeito de infeção por 

COVID-19 numa área de isolamento visa impedir que outros intervenientes da 

comunidade educativa possam ser expostos e infetados. Esta medida tem como 

principal objetivo evitar a propagação de uma doença transmissível. 

A área de isolamento tem ventilação natural, possui revestimentos lisos e laváveis e 

não tem tapetes, nem alcatifa. Esta sala está equipada com: 

• telefone; 

• cadeira para descanso e conforto do 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 disponível no interior e à entrada do Pavilhão A 

• toalhetes de papel; 

• máscara(s) cirúrgica(s); 

• luvas descartáveis; 

• termómetro digital e termómetro infravermelho de testa. 

Nesta área, existe uma instalação sanitária – casa de banho masculina, devidamente 

equipada, nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a 

utilização exclusiva do caso suspeito. 

Toda a comunidade educativa será informada da localização da área de isolamento 

nesta instituição. 
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7. MEDIDAS A ADOTAR PELO AGRUPAMENTO MÃES D’ÁGUA 

De acordo com as orientações da Direção Geral de Saúde e de forma a preparar o 

sistema de ensino para a Fase de Mitigação da Pandemia COVID-19, irão ser 

implementadas várias medidas. A saber: 

ORGANIZAÇÃO GERAL 

1- Na entrada da escola será medida a temperatura de cada aluno, por termómetro 

frontal de medição à distância, como primeira medida de prevenção; 

2- todas as instalações sanitárias das escolas do Agrupamento equipadas com sabão 

e toalhas de papel de uso único; 

3- nos espaços comuns, designadamente à entrada de cada escola, de cada pavilhão 

e nas salas de aula, existência de dispensadores de solução alcoólica; 

4 – no sítio da Internet do Agrupamento há uma área reservada à divulgação de 

informação que será regularmente atualizada sobre a COVID-19. Nesse sítio será 

divulgado este plano de contingência e será também enviado, por e-mail, a todos os 

trabalhadores (Pessoal Docente e Pessoal Não Docente). Os Diretores de Turma 

divulgarão a todos os encarregados de educação;  

Há cartazes afixados em vários locais com informação sobre a correta higienização das 

mãos, etiqueta respiratória e manuseamento de máscaras; 
 

 

5 – garantida a atualização dos contactos de todos os alunos do Agrupamento assim 

como o fluxo de informação para os encarregados de educação; 
 

6 – mantido o elo de ligação local, nomeadamente Unidade de Saúde Pública, 

Proteção Civil, Segurança Social, Junta de Freguesia, Câmara Municipal, Escola 

Segura, salvaguardando a necessidade de apoios ou recursos a estas Entidades; 
 

7 – cada escola do agrupamento disponibilizará, a todos que não disponham, máscaras 

cirúrgicas assim como máscaras comunitárias, reutilizáveis e laváveis até dez vezes. 

Garantirá também a disponibilidade de luvas descartáveis para os profissionais que 

necessitem.  

A Direção do Agrupamento é responsável por essa distribuição. 
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8 – Pessoal Não Docente 

  ▪ agrupado por diferentes equipas/bolhas com responsabilidades específicas por 

todos os espaços escolares em funcionamento ( salas de aula, átrios, wcs, portaria 

etc.) de forma a responsabilizar, garantir e assegurar a melhor higienização, assim 

como permitir sua substituição nos casos de absentismo por doença ou necessidade 

de isolamento de alguns dos seus elementos;  

  ▪ com horários organizados de forma a que sejam sempre os mesmos, limitando o 

número de pessoas que contactam entre si; 

  ▪ deve-se evitar as reuniões entre assistentes operacionais; 

  ▪ distribuído de forma a garantir o distanciamento social dentro e fora do recinto de 

escolar; 

  ▪ responsável em manter a gestão dos resíduos diariamente. Os resíduos 

provenientes da Área/Sala de isolamento, onde estiveram casos suspeitos, devem 

ser tratados como sendo de risco biológico. Devem ser colocados em duplo saco de 

plástico. Para operacionalizar este aspeto deve o Agrupamento articular-se com a 

Unidade de Saúde Pública do ACES; 

  ▪ fará a limpeza e desinfeção do espaço escolar, obedecendo às orientações da 

DGEstE e tendo como responsável a coordenadora do PND – Maria Luísa Martins. 

 
 

9 – Pessoal Docente 

   ▪ agrupado por diferentes equipas/bolhas de forma a garantir e assegurar a sua 

substituição nos casos de absentismo por doença ou necessidade de isolamento de 

alguns dos seus elementos; 
 

   ▪ com horários organizados também em bolhas de forma a que os turnos de trabalho 

sejam sempre os mesmos, limitando o número de pessoas que contactam entre si. 
 

 

10– Alunos 

▪ nas turmas com mais de 13 alunos são organizados em 2 grupos/bolhas por turma. 

Cada grupo/bolha não deve ter mais de 10 – 12 alunos.  

  Cada grupo/bolha deve: 

▪ manter esta organização durante o tempo que permanecer escola;   
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▪ ter os horários de aulas, intervalos e refeições organizados de forma a não 

contactarem com outros grupos/bolhas; 

▪ nas salas de aula os alunos devem-se sentar um aluno por carteira, na diagonal, ou 

seja, desencontrados à direita e esquerda da carteira de forma a conseguir-se um 

distanciamento de pelo menos 1 a 2 metros; 

▪ em cada sala estará disponível, a identificação das turmas/ bolhas e respetivos 

horários e lugares a ocupar; 

▪nas salas de aula haverá uma renovação frequente do ar com, pelo menos, uma 

janela aberta e a porta de cada sala de aula sempre aberta; 

▪nas salas de aulas existirão dispensadores com solução à base de álcool, 

possibilitando assim a higienização das mãos à entrada e durante os intervalos. Haverá 

ainda no átrio de entrada de cada pavilhão, um doseador afixado na parede com álcool 

gel para desinfeção;  

▪os alunos permanecerão na sala de aula durante os intervalos, por forma a não 

existirem aglomerações nos pátios. Só idas ao WC; 

▪a saída da escola é efetuada pelo portão maior sob a supervisão de um elemento do 

PND (Assistente Operacional);  

▪os diretores de turma farão uma avaliação dos alunos com fatores de risco ou 

necessidades especiais e serão dispensados das atividades em regime presencial; 

▪os alunos com necessidades especiais poderão ser acompanhados presencialmente 

se os diretores de durma e os professores de ensino especial assim o entenderem. 

 

HIGIENIZAÇÃO AMBIENTAL NO AGRUPAMENTO 

A) Espaços físicos 

• A limpeza e desinfeção de todas as superfícies e espaços será feita de acordo com 

as orientações da DGEstE que são colocadas à disposição do Pessoal Não Docente 

(Tabelas que se encontram em anexo ao PC) assim como o uso do EPI – 

Equipamento de Proteção Individual.  

No local do recinto escolar onde se encontram os produtos de limpeza e desinfeção 

assim como do EPI, estará afixado o tipo de produtos e materiais de limpeza e 

desinfeção, as técnicas de higienização, o que deve ser limpo, como devem ser limpas 

e desinfetadas as zonas, superfícies e estruturas e a periodicidade da higienização. 
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Toda a higienização dos espaços físicos de cada pavilhão serão efetuadas pelos 

assistentes operacionais - PND que se encontram a prestar serviço nesse pavilhão sob 

a orientação/verificação da coordenadora Luísa Martins. 

▪ Estarão encerrados durante os tempos letivos os espaços como o bar, biblioteca, 

salas de apoio, salas de informática, laboratórios, pavilhão gimnodesportivo e 

balneários, auditório, e práticas laboratoriais evitando-se a partilha de materiais. 

 

B) Comunidade escolar 

• Lavagem frequente das mãos e, se necessário, uso de desinfetante de mãos que se 

encontram nos locais referidos; 

• Utilização obrigatória de máscara; 

• Respeito pelo distanciamento social. Cada grupo/bolha de alunos respeitará o 

distanciamento social e, sempre que possível, uma bolha não contactará com outra; 

• Desaconselhamento da partilha de materiais utilizados pelas pessoas na escola; 

• O corpo docente e não docente, assim como os alunos com sinais ou sintomas 

sugestivos de COVID-19 não devem apresentar-se na Escola – devem contactar a 

Linha SNS24 (808 24 24 24).  

A Autoridade de Saúde deve ser informada de imediato, por forma a facilitar a 

aplicação de medidas de saúde pública aos contactos de alto risco.  

 

C) Cantina 

• este espaço é organizado, com reforço das medidas de higiene; 

• as refeições estão a ser servidas num esquema de Takeaway. Cada elemento que 

recebe refeição não entra no espaço escolar ficando à entrada da portaria da escola. O 

elemento do PND, munido com luvas descartáveis leva o recipiente/saco à entrada da 

cozinha. É colocada a refeição e entrega-a ao elemento que a vem buscar. Prossegue 

de igual modo para todos. Após as entregas, a bancada da cozinha onde se processou 

esta tarefa é limpa e desinfetada assim como os elementos do PND que fizeram este 

serviço.   

• zonas de contato frequente, como as zonas de atendimento e balcões, devem ser 

desinfetadas com elevada frequência; 

• As luvas utilizadas pelos funcionários das cantinas e cozinha não substituem a 

higiene das mãos, devendo ser mudadas com frequência, efetuando a higienização das 

mãos antes da sua colocação e após a sua remoção; 
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• Estes espaços devem ter uma renovação frequente do ar, com as janelas e portas 

abertas. 

8. PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO 

Qualquer interveniente da comunidade educativa suspeito de portador de doença por 

COVID-19, deverá informar imediatamente o ponto focal do Grupo de Gestão do 

COVID-19 ou o elemento do PND que se encontrar na zona. Deverá dirigir-se, com 

esse elemento do pessoal não docente para a área de isolamento definida para aquele 

efeito.  

O trajeto a seguir para um caso suspeito até à área de isolamento será do pavilhão 

onde se encontra, pelo pátio, diretamente para a área de isolamento localizada no 

Pavilhão D – átrio.  

Um elemento do ponto focal ou o elemento do PND que acompanha e presta 

assistência ao aluno deve vestir o EPI, colocar luvas descartáveis e manter a máscara 

para além do cumprimento das precauções básicas de controlo de infeção quanto à 

higiene das mãos, após contacto com o caso suspeito. 

O caso suspeito também deve vestir o EPI – Equipamento de Proteção Individual. 

O ponto focal ou um elemento do PND deverá contactar imediatamente as entidades 

competentes (SNS24: 808 24 24 24.) e a respetiva família. 

A Autoridade de Saúde deve ser informada de imediato, por forma a facilitar a 

aplicação de medidas de saúde pública aos contactos de alto risco.  

Nas superfícies mais utilizadas pelo suspeito será reforçada a limpeza e desinfeção.  

 

 

   _____________________                                               ___________________ 

        Bernardino Monteiro     

                                                                                                     Jorge Gomes 

      (Professor Coordenador do PES)                              (Diretor do Agrupamento) 
                               
  

 

 

 

Falagueira, 11 de maio de 2020 
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                                                       ANEXOS 

O coronavírus – SARS-CoV2 pode sobreviver/estar ativo em diferentes superfícies, 

durante horas (papelão, cobre) a alguns dias (plástico e aço inoxidável) 

 

De acordo com a orientação 014/2020 da DGEstE – “Limpeza e desinfeção de superfícies em 

estabelecimentos de atendimento ao público ou similares”, seguem-se tabelas com várias 

recomendações.  

PROCEDIMENTO NA ÁREA A LIMPAR/DESINFETAR 

EQUIPAMENTO 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
                  EPI 

Protege o profissional que irá fazer limpeza/desinfeção, 
quer dos produtos utilizados quer de possível contaminação 
existente na área a operar. 

 
 
 
 
COMPONENTES DO EPI 

- Bata ou avental impermeável por cima da farda (de 
preferência não usar a roupa que traz de casa);  

- Máscara;  

- Protetor ocular;  

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

- Utilizar uma farda limpa e um calçado próprio só para as 
limpezas.  

 
 
ENTRADA NA ZONA SUJA 

- O elemento do PND deverá entrar na zona a limpar 
equipado com o EPI, o material de limpeza/desinfeção e 
sacos para recolha de resíduos; 

- Sempre que possível abrir janelas e porta. 

DENTRO DA ZONA SUJA 
- Efetuar a limpeza como referido na tabela 3. 

 
 
 
 
SAÍDA DA ZONA SUJA 

- Esperar para ter o espaço totalmente arejado; 

- 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 de resíduos sujo dentro de outro limpo e 
fechar o saco; 

- Sair da zona e fechar a porta, sempre que possível. 

FINAL DAS LIMPEZAS 
- Colocar os EPI reutilizáveis em embalagem definida 
previamente para posteriormente serem lavados e 
desinfetados; 

- o material descartável colocado nos sacos de resíduos 
que serão colocados no contentor de resíduos 
indiferenciados. 
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TABELA 1 

PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO 

Detergente em gel à base de cloro com grande poder desinfetante e higienizante 

Detergente Gel com 60% de álcool 

Lixivia normal (hipoclorito de sódio) 

Detergente do chão – floral, pinho e violeta 

Remodelador dos riscos, tintas, mesas e paredes. 

 

 

 

 

TABELA 2 

O QUE DEVE SER LIMPO  

 

 

Todas as superfícies podem 

ser fonte de contaminação, 

mas o risco de contágio varia 

consoante a frequência de 

manipulação, de toque ou de 

utilização 

ZONAS COM MAIOR RISCO DE CONTAMINAÇÃO 

Maçanetas das portas 

Interruptores da luz 

Telefones 

Teclados e ratos de computadores/tablets 

Torneiras de lavatórios 

Manípulos de autoclismo 

Mesas e bancadas 

Cadeiras 

Corrimãos 
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TABELA 3 

COMO DEVE SER LIMPO 

 

 

Fazer limpeza 
húmida – não limpar a 
seco – com detergente 
de base desinfetante 

 • 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, para que 
o desinfetante possa atuar eficazmente. 

Fazer sempre a limpeza no sentido de cima para baixo e das áreas mais limpas 
para as mais sujas 

Sequência de limpeza: 

- superfícies acima do chão – bancadas, mesas, cadeiras, corrimãos, … 

- equipamentos existentes nas áreas – quadro, computadores, rato, teclado, … 

 

 

 

 

 

- Instalações sanitárias 

Lavadas preferencialmente com produto contendo na sua 
composição detergente e desinfetante.   

- lavatórios – iniciar a limpeza pelas torneiras e depois 
lavatórios e superfícies à volta destes. 

- sanitários: 

parte interior – deixar atuar o detergente com base 
desinfetante 5 minutos. Esfregar bem com a piaçaba. Puxar 
o autoclismo com o piaçaba dentro para que este também 
fique limpo. Voltar a puxar o autoclismo. 

parte exterior – espalhar o detergente com desinfetante na 
parte superior da sanita e sobre a tampa. Esfregar com o 
pano primeiro a tampa e depois a parte exterior da sanita.  

Passar o pano só com água e deixar secar ao ar. 

- autoclismo – no final, limpar e desinfetar bem o botão. 

O balde e esfregona usados para limpar as instalações sanitárias não devem ser 
utilizados noutros espaços. 

- Chão  

É o último a limpar  

lavado com água e detergente comum seguido de 
desinfeção com solução de hipoclorito de sódio pronta a 
usar ou solução diluída em água fria no momento de 
utilização conforme indicações do fabricante.

Na limpeza geral, ao lavar as paredes e tetos, inicia-se a limpeza por estas 
superfícies.  
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TABELA 3 

COMO DEVE SER LIMPO 

 

 

- Cantina/Cozinha 

- A preparação alimentos pode ser efetuada sem luvas 
desde que haja a frequente higienização das mãos; 

 - Alimentos prontos a comer não devem ser tocados com 
as mãos, devendo ser utilizados utensílios adequados – 
guardanapos, espátulas, pinças, luvas de uso único. 

A loiça utilizada – lavada na máquina com detergente a uma 
temperatura elevada (80º- 90ºC) 

Luvas 

- As luvas não substituem a lavagem/higiene das mãos.  

- Antes e após a remoção das luvas, deve-se efetuar a higienização das mãos. 

- Não se deve passar com as luvas de uma área suja para uma área limpa. Antes 
disso as luvas devem ser substituídas.  

Máscaras 

O PND e outros profissionais da área de preparação e confeção dos alimentos 
devem: 

- usar sempre máscara durante as fases de preparação, confeção e distribuição dos 
alimentos. 

Lavar as mãos 

O PND e outros profissionais da área de preparação e confeção dos alimentos 
devem: 

- Lavar as mãos com água e sabão imediatamente antes e após a manipulação de 
alimentos crus  

- Lavar as mãos com água e sabão imediatamente após a utilização da casa de 
banho; 

- Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou solução antissética de 
base alcoólica. 

Dispensadores 

Com solução à base de álcool e localizados perto da entrada da cantina e outro local 
acessível aos utilizadores. 

Na limpeza geral, ao lavar as paredes e tetos, inicia-se a limpeza por estas 
superfícies.  
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TABELA 4 

QUANDO DEVE SER LIMPO - PERIODICIDADE 

Zonas e objetos comuns  

 

 

Pelo menos 

2 vezes por cada turno letivo 

 

Maçanetas das portas 

Maçanetas das janelas 

Fita de subir estores 

Interruptores de luz 

Corrimãos 

Casa de banho 

Salas de aula No final de cada utilização, sempre que haja 
mudança de turma 

Teclado e rato do computador No final de cada utilização, sempre que haja 
mudança de turma/professor 

Sala de professores  No final de cada turno 

Zonas atendimento - balcões Pelo menos 2x por dia 

 



 

 

 

 

 

 

 


