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LISTA SIGLAS E ACRÓNIMOS

AAD

Auxiliares de Ação Direta

ADC

Áreas Dedicadas COVID-19

AO

Assistentes Operacionais

CD

Centro de Dia

CLIMA

Clínica Médica de Alfragide

CSP

Cuidados de Saúde Primários

DG

Direção-Geral

DGEstE

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

DGS

Direção-Geral da Saúde

DOGI

Direção de Obras e Gestão de Infraestruturas

DPOC

Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica

DRH

Departamento de Recursos Humanos

EE

Encarregados de Educação

ELM

Escola Luís Madureira

EPI

Equipamentos de Proteção Individual

ERPI

Estrutura Residencial para Idosos

INEM

Instituto Nacional de Emergência Médica

LAM

Linha Apoio Médico

MERS

Síndrome Respiratória do Médio Oriente

MS

Ministério da Saúde

OMS

Organização Mundial de Saúde

PC

Plano de Contingência

PBCI

Precauções Básicas de Controlo da Infeção

RGPD

Regulamento Geral de Proteção de Dados

RS

Respostas sociais

SABA

Solução Antisséptica de Base Alcoólica

SAD

Serviço de Apoio Domiciliário

SARS

Síndrome Respiratória Aguda Grave

SCMA

Santa Casa da Misericórdia da Amadora

SNS

Serviço Nacional de Saúde

SNS24

Centro de Contacto do SNS – 808 24 24 24
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TIC

Tecnologias da Informação e Comunicação

UCCI

Unidade de Cuidados Continuados Integrados
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0. INTRODUÇÃO
A Santa Casa da Misericórdia da Amadora, na sequência do risco epidemiológico associada à
nova infeção COVID-19 (SARS-CoV-2), elaborou o seu Plano de Contingência. Para a prossecução
deste Plano aplica o disposto nas orientações vigentes e divulgadas pela Direção-Geral da Saúde
(DGS), sem prejuízo de alterações futuras.
A Misericórdia da Amadora tem um papel determinante na satisfação de necessidades críticas
em populações vulneráveis, pelo que o seu comprometimento e a articulação com as
orientações das autoridades de saúde nacionais, regionais e locais é fundamental.
Todos os Responsáveis/Coordenadores das diversas respostas sociais (RS) da Instituição têm um
papel fundamental na modulação dos comportamentos e das medidas a implementar,
garantindo, por um lado, os interesses e a segurança dos seus clientes, e, por outro, a segurança
dos seus colaboradores, num clima de tranquilidade e confiança.
A maior severidade desta doença na população idosa e a inexistência de uma vacina recomenda
um maior foco na prevenção do contágio e na gestão clínica destes utentes, caso se verifique
transmissão interna nas respostas sociais da terceira e quarta idade ou na UCCI. Encontrar
medidas equilibradas, não alarmistas, mas que sejam efetivas na resposta a dar a um eventual
surto, coloca desafios importantes a todos os níveis de responsabilidade da Misericórdia da
Amadora. A gestão da informação e a divulgação do conhecimento científico publicado,
combatendo as falsas notícias e o alarmismo, serão muito úteis na gestão dos recursos internos
da Instituição.
No dia 26 de março entrámos na fase de mitigação. Este facto aumenta a nossa responsabilidade
na contenção e identificação atempada de possíveis infetados. Todas as medidas elencadas
neste Plano de Contingência, agora revisto, são fundamentais para a prossecução deste objetivo
que é manter a pandemia fora das nossas respostas sociais e, caso suceda, possamos ter um
desempenho adequado permitindo o seu controlo.
A participação ativa de todos os colaboradores da Instituição, proporcionando uma prestação
de serviços segura e efetiva à comunidade, no esteio da nossa Missão de Bem Servir, será mais
um desafio, para o qual, como para todos os demais, teremos uma intervenção alinhada,
consertada e focada na qualidade dos cuidados/serviços e na salvaguarda da segurança e do
bem-estar dos nossos utentes.
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1. OBJETIVOS
O PC pretende antecipar e gerir o impacto duma eventual situação de infeção de SARS-CoV-2
(COVID-19) nos utentes, colaboradores e na Missão dos Equipamentos e Respostas, visando:
1. Definir a estrutura de decisão e de coordenação no Equipamento ou Respostas e nas
suas respostas sociais, numa situação crítica;
2. Divulgar as medidas preventivas e sensibilizar os colaboradores e utentes para a sua
adoção;
3. Preparar a resposta operacional para minimizar as condições de propagação da
epidemia e manter os serviços essenciais em funcionamento;
4. Promover a formação e treino de todos os utentes e colaboradores;
5. Estimar as necessidades de cuidados a serem prestados e recursos necessários, no caso
de uma epidemia;
6. Reorganizar e ajustar o quadro de atividades e, consequente, os Planos de
Desenvolvimento Individual de cada utente, alterando as intervenções previstas para
intervenções que minimizem os quadros de contágio
7. Estabelecer estratégias para manter em funcionamento os serviços essenciais e
mínimos ao bem-estar dos utentes;
8. Preparar resposta às necessidades de notificação e comunicação, para o interior e para
o exterior da Instituição;
9. Otimizar a utilização de instalações e serviços e planear a sua maximização de acordo
com as necessidades resultantes da Pandemia;
10. Preparar o restabelecimento da situação e atividade, normais o mais rápido e seguro
quanto possível.
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2. INFEÇÃO COVID-19
2.1.

O QUE É COVID-19 E O SARS-CoV-2?

O coronavírus é um agente infecioso viral já conhecido e responsável por infeções do trato
respiratório, como a vulgar constipação, embora, em 2002, um novo vírus deste grupo tenha
sido responsável pela SARS e, em 2009, um outro pela MERS.
No caso particular da infeção em causa, denominada por COVID-19 (acrónimo de coronavirus
disease 2019), a partir do dia 8 de dezembro de 2019 surgem casos de pneumonia na cidade
chinesa de Wuhan, que foram associados a uma infeção provocada por um novo coronavírus,
atualmente denominado pela OMS por SARS-CoV-2, mas entretanto já conhecido como 2019nCoV. Porém, só a 31 de dezembro de 2019 a China reportou a existência de um cluster de
pneumonia à OMS. No dia 9 de janeiro o CDC chinês identifica o agente como um novo
coronavírus, idêntico ao responsável pelo SARS de 2002. No dia 11 de março de 2020 a OMS
declara a COVID-19 como Pandemia. Os dados epidemiológicos disponíveis são sempre
contingentes ao conhecimento existente à data da elaboração dos documentos, pelo que
aqueles que se seguem não fogem a esta premissa.

Ciclo de vida do SARS-CoV-2 nas células hospedeiras
(Fonte: https://www.mdpi.com/2076-0817/9/5/331/htm)

2.2.

COMO SE MANIFESTA A INFEÇÃO POR SARS-CoV-2?

Os sintomas mais frequentes manifestados pelos doentes com esta infeção são:
1. Febre
2. Tosse
3. Falta de ar (dispneia)
4. Cansaço
5. Dores musculares (mialgias)
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Recentemente têm sido publicados artigos científicos que apresentam quadros sintomáticos
fora do aparelho respiratório1 2. Têm sido relatados quadros neurológicos de cefaleias, perda do
paladar (sabor) e do olfato (cheiro), alteração do estado de consciência, epilepsia ou acidentes
vasculares cerebrais3, bem como quadros cardiovasculares, com enfarto agudo do miocárdio,
arritmias ou morte súbita4, ou gastrointestinais5.
Muitas pessoas infetadas cursam sem sintomas – assintomáticos – aumentando o risco de
contágio, caso não sejam aplicadas as regras de segurança.

2.3.

QUAL O PERÍODO DE INCUBAÇÃO DO SARS-CoV-2?

Considera-se que o período de incubação do SARS-CoV-2 pode ir até aos 14 dias, embora, em
MÉDIA os sintomas possam manifestar-se entre 4º a 5º dia.

Quadro clínico e período de contágio SARS-CoV-2
(Fonte: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386653220300998#fig0015)

2.4.

COMO SE TRANSMITE O SARS-CoV-2?

Segundo a Orientação nº 009/2020 da DGS, de 20 de março, considera-se que, com o
conhecimento atual, o vírus SARS-CoV-2 (COVID-19) pode transmitir-se através de:
1. Via de contacto direta: Disseminação de gotículas respiratórias, produzidas quando
uma pessoa infetada tosse, espirra ou fala, que podem ser inaladas ou pousar na boca,
nariz ou olhos de pessoas que estão próximas;
2. Via de contacto indireta: Através de gotículas expelidas para superfícies, contacto das
mãos com uma superfície ou objeto contaminado e, em seguida, com a sua própria
boca, nariz ou olhos.

1

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7242615/pdf/fmed-07-00231.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7310596/pdf/40256_2020_Article_420.pdf
3
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7316428/pdf/10072_2020_Article_4547.pdf
4
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7274628/pdf/main.pdf
5 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7212949/pdf/main.pdf
2
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2.5.

QUAIS SÃO OS CRITÉRIOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS CASOS
SUSPEITOS?

A Norma 004/2020, de 23 de março revoga a Orientação 02A/2020, alterando os critérios para
caso suspeito a partir de 26 de março:
“Todas as pessoas que desenvolvam quadro respiratório agudo de tosse (persistente ou
agravamento de tosse habitual), ou febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / dificuldade
respiratória, são considerados suspeitos de COVID-19”.

2.6.

QUAIS OS GRUPOS MAIS AFETADOS PELO COVID-19?

Com os dados atuais, cerca de 80% dos casos têm uma provável evolução benigna. Os casos mais
severos são observados em idosos e/ou pessoas com múltiplas doenças crónicas, como a
diabetes, as doenças cardiovasculares (hipertensão e insuficiência cardíaca) e respiratórias
crónicas (DPOC), nos quais a taxa de letalidade (nº de mortes por população infetada) é maior,
comparativamente com a população em geral.
A Orientação 009/2020, de 20 de março, considera que os residentes em ERPI ou UCCI
apresentam um maior risco devido:
1.
2.
3.
4.
5.

Idade Avançada;
Maior Incidência de multimorbilidades;
Despenderem muito tempo confinados nos mesmos espaços;
Dependência para a realização das Atividades de vida diárias;
Eventual necessidade de prestação de cuidados de saúde.

Ainda não existe vacina disponível, pelo que as medidas de mitigação são muito importantes
para prevenir ou para atenuar a proporção de desfechos negativos nos grupos mais vulneráveis.
A bibliografia tem reforçado a vulnerabilidade dos mais idosos e dos que possuem diversas
doenças crónicas (multimorbilidade) à COVID-19, tendo estes maior risco de desenvolver as
formas mais severas desta doença6.

6

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19-long-term-care-facilities-surveillanceguidance.pdf
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2.7.

QUAIS AS MEDIDAS TOMADAS PELAS ORGANIZAÇÕES DE
SAÚDE INTERNACIONAIS E NACIONAIS?

Perante este quadro, as organizações de saúde internacionais, como a OMS ou a ECDC, têm
desenvolvido um trabalho muito intenso na concertação de esforços internacionais no controlo
dos casos, promovendo a sua identificação atempada e isolamento, de forma a quebrar a cadeia
de transmissão do agente viral, prevenindo uma pandemia, na vigilância epidemiológica global,
na agregação e na disponibilização de informação científica e na elaboração de orientações a
implementar nos diversos Estados.
Em Portugal, é a Direção-Geral da Saúde que tem sido responsável pela vigilância epidemiológica
nacional. Esta organização tem disponibilizado no seu portal um conjunto de orientações e de
comunicados diários, de forma a publicitar as medidas a implementar na etapa de contenção,
prevenindo o alarme social e informando ativamente a população. Diariamente são publicado
relatórios de situação, que podem ser consultados aqui.

2.8.

QUAIS SÃO OS NÍVEIS E SUBNÍVEIS DA FASES DE RESPOSTA
DEFINIDAS PELA DGS?

A DGS, no seu Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença por novo coronavírus (COVID19), no âmbito da sua intervenção, como autoridade de saúde nacional, tem definidas três fases.
A saber: a fase de preparação, a fase de resposta e a fase de recuperação. Na segunda fase –
fase de resposta – a DGS determinou a existência de 3 níveis de intervenção, com dois subníveis
em cada um deles, conforme quadro que apresentamos seguidamente.

Fonte: DGS (2020). Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença por novo coronavírus (COVID-19), p.4

Para uma melhor compreensão destes níveis, a DGS considera que:
1. FASE DE CONTENÇÃO
Existência de transmissão sustentada de coronavírus capaz de causar graves problemas de
saúde em humanos, em locais fora de Portugal, com propagação internacional.

Página 13 de 144

2. FASE CONTENÇÃO ALARGADA
Presença de cadeias de transmissão na Europa. Presença de casos importados em Portugal, sem
cadeias secundárias. Risco moderado de propagação local da doença em Portugal.

3. FASE MITIGAÇÃO
As cadeias de transmissão do COVID 19 já se encontram estabelecidas em Portugal, tratando se
de uma situação de epidemia/pandemia ativa. Neste contexto, as medidas de contenção da
doença são insuficientes e a resposta é focada na mitigação dos efeitos do COVID-19 e na
diminuição da sua propagação, de forma minimizar a morbimortalidade e/ou até ao surgimento
de uma vacina ou novo tratamento eficaz.

3.1. ÁREAS DECICADAS COVID-19
A Norma 001/2020, de 16 de março, elenca as medidas transversais de preparação referentes à
primeira fase de mitigação, definindo a criação de Áreas Dedicadas para a avaliação de doentes
COVID-19 (ADC) nos CSP e nas Unidades Hospitalares.
Nas Unidades Hospitalares são criados circuitos específicos para receber e tratar doentes com
COVID-19, assim, são constituídas ADC nos serviços de urgência (ADC-SU) e ADC em enfermarias,
denominadas ÁREAS COVID (contrastando com as que não recebem doentes com esta infeção
– Áreas Não COVID).
Nos CSP são criadas ADC, pelo menos uma em cada ACES – ADC-Comunidade -, de acordo com
a densidade populacional.
Seguidamente, procederemos à divulgação de um conjunto de informações veiculadas por
diversas normas e orientações da DGS destinadas, ou não, para a presente infeção promovida
pelo SARS-CoV-2. Recomendamos a consulta e a leitura dos documentos identificados neste
Plano de Contingência, bem como a sua divulgação junto de todos os colaboradores. Muitas das
orientações que são contempladas nestes documentos normativos merecerão uma aplicação
continuada nas práticas quotidianas futuras e os comportamentos adquiridos não deverão ser
esquecidos, constituindo-se como uma oportunidade para melhorar a segurança e a qualidade
nos cuidados. As infeções são uma realidade presente na comunidade, em geral, e nas nossas
respostas sociais, em particular, pelo que todas as medidas desenvolvidas pelos colaboradores
da Instituição na sua prevenção, e na consequente quebra da cadeia de transmissão, irão ter
repercussões na qualidade de vida dos nossos utentes.
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3. PRECAUÇÕES BÁSICAS DO CONTROLO DA INFEÇÃO
A aplicação das PBCI são um meio eficaz no controlo da transmissão da infeção entre o doente
ou o reservatório da doença e os colaboradores da Instituição. A implementação de medidas,
como a higienização frequente das mãos ou a aplicação de medidas de etiqueta respiratória,
reduzem, significativamente, o risco de transmissão da doença.
A DGS, na sua Norma nº 029/2012, atualizada a 31 de outubro de 2013, explicita o modo como
deve ser operacionalizadas as PBCI nas organizações de saúde. Porém, as medidas que são
propostas para este tipo de organizações são aplicáveis noutras áreas de prestação de cuidados,
sempre que haja risco de transmissão de doenças.

3.1.

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

Em 2019, a DGS publicou a Norma 007/2019, de 16 de outubro, referente à higienização das
mãos, na qual são definidos os procedimentos a implementar no cumprimento desta prática.
Assim, para a higienização das mãos esta Norma considera:
a) Os “5 Momentos” para a Higiene das Mãos”:
i. Antes do contacto com o doente;
ii. Antes de um procedimento limpo/assético;
iii. Após risco de exposição a fluidos orgânicos, secreções, excreções, membranas
mucosas, pele não intacta ou penso;
iv. Após o contacto com o doente;
v. Após o contacto com objetos e equipamento do ambiente envolvente do doente;
[…]
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c) Outras indicações para a Higiene das Mãos:
i. Quando as mãos estão visivelmente sujas ou contaminadas com sangue ou outros
fluidos orgânicos;
ii. Antes da preparação e administração de
fármacos e manipulação de dispositivos
médicos;
iii. Antes da manipulação e/ou preparação
de alimentos;
iv. Antes da colocação de luvas: o uso de
luvas não dispensa a Higiene das Mãos;
v. Imediatamente após remoção de luvas
estéreis, ou remoção de luvas não estéreis;
vi. Preparação pré-cirúrgica das mãos;
vii. Após utilização das instalações sanitárias.
d) Medidas gerais de Higiene das Mãos:
i.
Higienizar as mãos preferencialmente por fricção com solução antissética de base
alcoólica (SABA) no local de prestação de cuidados quando as mãos estão visivelmente
limpas;
ii.
Usar mangas curtas ou enrolar/dobrar as mangas do uniforme para cima;
iii.
Remover a joalharia (incluindo o relógio) e adornos das mãos e antebraços antes de
iniciar o dia ou turno de trabalho;
iv.
Não usar unhas artificiais (tudo o que não é unha natural) ou outro tipo de extensores
nos cuidados diretos aos doentes;
v.
Manter as unhas naturais, curtas e limpas;
vi.
Não usar verniz, gel, gelinho ou outros produtos nas unhas na prestação de cuidados de
saúde;
vii.
Usar técnica oclusiva com pensos impermeáveis nas feridas ou abrasões de pele;
viii.
Aplicar SABA ou sabão de acordo com o definido na presente Norma;
ix.
Friccionar as mãos respeitando a técnica, os tempos de contacto e as áreas a abranger
de acordo com os procedimentos a efetuar;
x.
Ter atenção especial aos espaços interdigitais, polpas dos dedos, dedo polegar e punho;
xi.
Secar bem as mãos;
xii.
Não usar de forma simultânea ou sequencial, uma solução antissética aquosa ou sabão
antimicrobiano, seguido de SABA;
xiii.
Hidratar a pele, no mínimo 2 a 3 vezes por turno (usar creme dermoprotetor
apropriado);
xiv.
Na presença de sinais ou suspeita de doenças cutâneas de provável causa profissional,
consultar o serviço de segurança e saúde do trabalho, cuja confirmação positiva é de
declaração obrigatória para o Departamento de Proteção Contra os Riscos Profissionais
do Instituto de Segurança Social, IP.e.
A DGS, na Orientação 003/2020, de 30 de janeiro de 2020, enquadra a higienização das mãos
nas medidas de contenção de propagação do vírus. Esta Orientação fomenta a utilização do
SABA como “primeira escolha para a higienização das mãos, desde que as mãos estejam
visivelmente limpas”, a implementação dos “5 momentos para a higienização das mãos” e a
higienização das mãos antes e após a utilização de luvas.
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3.2.

ETIQUETA RESPIRATÓRIA

No que diz respeito à etiqueta respiratória, a Norma 007/2019, de 16 de outubro, considera
que esta é “composta por um
conjunto de medidas individuais a
cumprir por doentes, visitantes,
profissionais de saúde, voluntários
e
comunidade
em
geral,
destinadas a conter as secreções
respiratórias,
de
forma
a
minimizar a transmissão de
agentes infeciosos por via aérea
ou através de gotículas”.
Destacamos
na
Orientação
003/2020, de 30 de janeiro de
2020, as seguintes indicações, sem
prejuízo da consulta das restantes
através da leitura do documento:
− Os profissionais de saúde devem
promover a aplicação de medidas
de etiqueta respiratória junto de todos os utentes, com sinais e sintomas de infeção respiratória
que entrem na unidade de saúde e oferecer de imediato uma máscara cirúrgica, se a situação
clínica deste o permitir.
− A máscara deverá ser colocada pelo próprio doente, sob orientação do profissional, sendo
realizado teste de ajuste.
− O acesso à informação sobre como obter e colocar a máscara cirúrgica deve ser fácil, sendo
recomendada nesta fase, a afixação de cartazes explicativos.
− O utente deve ter acesso à solução alcoólica para a desinfeção das mãos após a colocação da
máscara e deve ser orientado para:
- manter a máscara cirúrgica sempre bem colocada e ajustada;
- evitar mexer na máscara e na face ou tocar nos olhos, boca ou nariz. Se o fizer, deve
higienizar de imediato as mãos;
- evitar tossir para as mãos. Tossir ou espirar para o antebraço ou manga, com o antebraço
fletido ou usar lenço de papel. Neste caso, deitar o lenço para o contentor de resíduos e
higienizar as mãos de imediato;
- manter uma distância mínima superior a 1 metro dos outros utentes;
- retirar a máscara apenas quando tiver autorização do profissional de saúde;
- sempre que a máscara se encontrar molhada, retirá-la, pegando numa das
extremidades, e descartar para o contentor de resíduos apropriado: Grupo III – saco
branco, higienizando as mãos de seguida e antes de colocar nova máscara.
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3.3.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Os equipamentos de proteção individual (EPI) dizem respeito a barreiras físicas usadas com o
objetivo de quebrar a cadeia de transmissão de agentes infeciosos, nos quais se enquadram as
luvas, as máscaras, as batas e os aventais. A sua utilização deve ser sempre sobreposta com
medidas de higienização das mãos. O modo de utilização destes EPI determina a sua eficácia,
pelo que é fundamental todos os colaboradores da Instituição, utilizadores deste tipo de
recurso, faça bom uso dos mesmos e cumpra as normas definidas.
A Norma 029/2012, elaborada pela DGS, de 31 de outubro de 2013, determina que a utilização
das EPI tem o propósito de “proporcionar proteção adequada aos profissionais de saúde, de
acordo com o risco associado ao procedimento a efetuar”. Esta Norma procede às seguintes
recomendações, cingindo-nos apenas às de maior utilização:
1. As luvas devem ser:
a. adequadas ao utilizador e ao procedimento a que se destinam;
b. usadas quando se antecipa a exposição a sangue ou outros fluidos orgânicos; c.
removidas imediatamente após o uso em cada doente e/ou após o procedimento (o seu
uso não substitui em nenhuma circunstância, a higiene das mãos);
d. substituídas, se há perfuração ou rotura;
2. Os aventais devem ser:
a. utilizados durante procedimentos que envolvam contacto direto com o doente;
b. utilizados para proteção dos uniformes/fardas quando se considera provável a
contaminação;
c. substituídos no final do procedimento e entre doentes (p.ex.: entre os cuidados de
higiene e a realização de penso de ferida).
3. A máscara cirúrgica deve ser:
a. usada quando há risco de salpicos de fluidos orgânicos para a mucosa respiratória;
b. bem ajustada à face (cobrindo totalmente a boca e o nariz) e adequada à finalidade;
c. removida e substituída:
- no final do procedimento;
- quando a integridade da máscara estiver comprometida p.ex. acumulação de
humidade ou contaminação significativa;
- de acordo com as instruções do fabricante.
1. As batas de manga comprida devem ser:
a. usadas quando existe risco acrescido de salpicos de sangue ou fluidos orgânicos;
b. substituídas no final do procedimento e entre doentes.
Segundo a Orientação O3/2020 da DGS, de 30 de janeiro, na circunstância de haver um caso
suspeito (utente, familiar ou colaborador), deve ser-lhe proporcionada máscara, caso a sua
situação clínica o permita, sendo esta preferencialmente colocada pelo mesmo. O colaborador
responsável por esta intervenção deve, igualmente, ser portador de máscara, bata e luvas,
mantendo uma distância de segurança superior a um metro.
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3.4.

MEDIDAS DE ISOLAMENTO

A Norma 029/2012, elaborada pela DGS, de 31 de outubro de 2013, considera que:
a. doentes que representem um risco acrescido de transmissão cruzada devem ser
colocados num local que minimize esse risco (p.ex. quarto individual).
b. deve evitar-se as deslocações desnecessárias do doente entre enfermarias ou entre
serviços.
No caso particular desta infeção, a Orientação O3/2020 da DGS, de 30 de janeiro, procede à
recomendação de “colocar o caso suspeito de infeção por nCoV, na área de isolamento definida
no respetivo Plano de Contingência (quarto, sala, gabinete ou área da sala), que permita o
distanciamento social com os restantes doentes/utentes”.

3.5.

CONTROLO AMBIENTAL

A transmissão do vírus, como já foi referido, faz-se através de gotículas respiratórias e do
contacto com superfícies infetadas (nas quais existem vírus em fluidos orgânicos, por via da
depositação de gotículas nas superfícies, capazes de provocar doença noutra pessoa). Assim,
torna-se fundamental desenvolver medidas que reduzam o risco dos vírus transitarem das
superfícies para um novo hospedeiro. A higienização dos espaços e das superfícies torna-se
determinante na quebra da cadeia de transmissão dos agentes infeciosos, em geral, e deste
vírus em particular.
No caso particular desta infeção a Orientação O3/2020 da DGS, de 30 de janeiro, recomenda
que:
− A sala/área de isolamento, onde é colocado o caso até à chegada da equipa de INEM, que
transportará o utente para o hospital de referência, ou o quarto de isolamento do
internamento /enfermaria (em caso de coorte temporária), são consideradas áreas críticas.
− A frequência de limpeza e desinfeção de superfícies recomendada é, no mínimo, uma vez
por turno e sempre que necessário;
− A limpeza e desinfeção do quarto de isolamento deve ser efetuada depois da restante área
do serviço, com material e equipamento de limpeza de uso único ou exclusivo daquele
espaço, descontaminado após cada utilização (baldes e cabos), ou descartado após cada
utilização (panos e mopas);
− Reforçar a limpeza e desinfeção de todas as superfícies nas áreas de atendimento ao
doente, principalmente as superfícies frequentemente manuseadas e especialmente
aquelas mais próximas ao doente, com maior probabilidade de serem contaminadas (por
exemplo: grades de cama, mesas de cabeceira, maçanetas, superfícies e equipamentos);
− O uso de detergentes e desinfetantes, deve estar de acordo com as recomendações do
fabricante quanto à quantidade, diluição e tempo de contacto.
− A limpeza e desinfeção das superfícies pode ser realizada com:
- o detergente comumente usado ao nível das unidades de saúde, seguido de:
- desinfetante - incluído na política de desinfetantes da unidade hospitalar: solução de
hipoclorito de sódio contendo 1000 ppm de cloro ativo ou álcool a 70º nas superfícies
metálicas.
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− A correta implementação dos procedimentos recomendados para limpeza e desinfeção de
superfícies, deve ser monitorizada e reforçada.
− O equipamento de proteção individual, a utilizar durante os procedimentos de limpeza e
desinfeção pelas equipas de limpeza nas unidades de saúde devem ser apropriados e
descartáveis, e são os descritos na Tabela 1 da Orientação Nº 02/2020 para cuidados não
invasivos a menos de 1 metro;
− Todos os outros EPI devem ser removidos e descartados após a conclusão das atividades
de limpeza;
− No final da limpeza, a higiene das mãos deve ser feita imediatamente, após a remoção de
cada EPI.
Remetemos para a consulta do anexo III, no qual estão disponíveis um conjunto de Instruções
de trabalho que visam expor os procedimentos de higienização de superfícies e pavimentos nas
diversas áreas das RS.
Nas RS que garantem atendimento ao público aplica-se o disposto na Orientação nº 14/2020,
de 21 de março.

3.6.

LIXOS

Os resíduos produzidos aquando a prestação de cuidados a um caso suspeito devem ser tratados
como lixo infetado, saco branco – resíduos de categoria III – ou IV, caso haja produção de
resíduos cortoperfurantes. Recomendamos a consulta da Orientação nº 012/2020, de 19 de
março.

Fonte: https://docplayer.com.br/8978244-Sistemas-integrados-de-gestao-de-residuos.html
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3.7.

MANIPULAÇÃO E TRATAMENTO DE ROUPA INFETADA

A Orientação 009/2020, de 23 de julho, recomenda que:
- O programa de lavagem deverá realizar-se com temperaturas entre 70 a 90°C, integrando
programa de pré-lavagem e lavagem a quente.
- As roupas termosensíveis, lavadas com água morna a 30 - 40°C, devem ser submetidas,
posteriormente, a um ciclo de desinfeção química em máquina.

3.8.

MANIPULAÇÃO LOUÇA

A Orientação 009/2020, de 23 de julho, recomenda que a louça de utentes e de colaboradores
devam ser lavadas em máquina de lavar, com
detergente doméstico. As mãos devem ser
higienizadas após a colocação da louça na
máquina.
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4. PROCEDIMENTOS DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO COVID19
Reduzir o risco de transmissão do agente viral COVID-19 aos clientes e aos colaboradores e
quebrar a cadeia de transmissão do mesmo, é um imperativo da Instituição, pelo que devem
ser cumpridas todas as normas associadas às Precauções Básicas do Controlo da Infeção, em
todas as suas vertentes, e as orientações internas que se seguem.

4.1.

VIAGENS PARA PAÍSES OU ZONAS DE RISCO

Recomenda-se uma avaliação do RISCO e da NECESSIDADE dos colaboradores da Misericórdia
da Amadora realizarem viagens ou deslocações para áreas de risco. Deverão ser sempre tidas
em conta as orientações das autoridades de saúde nacionais à data das mesmas. Recomendase, igualmente, a todos os trabalhadores que, no usufruto dos seus períodos de FÉRIAS, evitem
zonas de risco.

4.2.
COMUNICAÇÃO INTERNA DE EXPOSIÇÃO A FATORES DE RISCO OU
DE SINAIS E SINTOMAS DA DOENÇA
De forma a evitar o contágio entre colaboradores da Instituição, TODOS os colaboradores que
tenham viajado para em países ou zonas consideradas de risco, à data dos contactos, devem
comunicar esta circunstância ao seu Responsável/Coordenador de RS, bem como, a presença de
critérios clínicos enquadráveis nos definidos nas Orientações emanadas pela DGS, com
consonância como os citérios epidemiológicos. Os Responsáveis/Coordenadores devem
comunicar esta ocorrência, por escrito e por via email, ao Diretor Geral, ao Secretário-Geral, ao
Diretor de Recursos Humanos, à Coordenação da Saúde e ao Coordenador da Medicina no
Trabalho.

4.3.

REUNIÕES E EVENTOS INTERNOS

O risco de transmissão é potenciado pela proximidade física entre a pessoa infetada e os
potenciais recetores do agente viral. As reuniões ou os eventos são circunstâncias que podem
incrementar este risco. Assim, desaconselha-se a realização de REUNIÕES NÃO
IMPRESCINDÍVEIS ou a realizações de EVENTOS promovidos pela Misericórdia da Amadora,
tendo em conta o risco, a necessidade e as orientações das autoridades de saúde nacionais. O
recurso à videoconferência ou à videochamada pode ser uma alternativa ao contacto direto,
principalmente na etapa de mitigação da infeção por COVID-19 (SARS-CoV-2), para encetar
reuniões de trabalho. A realização de eventos, promovidos pela Instituição, ou já previstos,
devem ser validados ou reapreciados pela Direção Geral.

4.4.

VISITAS EXTERNAS

A entrada de pessoas externas à Instituição aumenta o risco de transmissão do COVID-19 aos
seus clientes e colaboradores. Assim, determina-se que TODAS as visitas de entidades externas,
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grupos ou pessoas singulares (ex. potenciais clientes) não sejam autorizadas. Sugere-se que cada
RS, na sua página WEB proporcione uma visita guiada, com fotos dos espaços e memória
descritiva dos mesmos, de modo a prevenir a necessidade de visitas por potenciais clientes.

4.5.

TELETRABALHO

A Direção Geral da SCMA, perante a necessidade de garantir isolamento de colaboradores
potencialmente infetados, conforme as orientações das autoridades de saúde nacionais,
poderá determinar a atividade laboral através de teletrabalho, caso seja aplicável.

4.6.

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E EPI

Recomenda-se a HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS A TODOS os colaboradores e visitas, à entrada das
RS. Neste sentido, todas as RS foram apetrechadas de dispensadores de SABA na sua entrada
principal. Os colaboradores devem fazê-lo APÓS picarem o ponto, dado o risco de contágio nesta
circunstância. Devem ser SEMPRE
respeitados os 5 momentos
definidos pela OMS, conforme
ponto 3.1. no decurso da prestação
de cuidados. A utilização das EPI,
nomeadamente as máscaras,
devem respeitar as indicações
definidas pela DGS, evitando
utilização indevida e esgotamento
subsequente dos stocks, colocando
em risco necessidades futuras.

4.7.

CONTROLO AMBIENTAL

As RS devem implementar medidas que visem AUMENTAR a frequência da higienização de
equipamentos e superfícies de contacto, mais frequentemente usadas por utentes, famílias e
colaboradores das quais destacamos as maçanetas, os interruptores, os telefones, os teclados
computador, os “ratos”, os apoio de mãos, as saboneteiras, as torneiras, os dispensadores de
papel, os corrimãos, os puxadores de abertura das portas de segurança, as grades das camas, os
tampos de mesa de trabalho e refeições e os apoios de braço de cadeiras/cadeirões.
É fundamental promover a ventilação dos espaços, de forma a reduzir a presença de aerossóis
nos espaços, que possam conter o SARS-CoV-2.

4.8.

VISITAS

A presença de visitas nas instituições que acolhem pessoas com elevado potencial de severidade
da infeção pelo COVID-19 é desaconselhada pelo acréscimo de exposição, tendo havido
limitação do número de visitas e interdição das mesmas em algumas regiões pelas autoridades
de saúde, tendo em conta a proporcionalidade do risco existente nas mesmas.
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As visitas nas ERPI e UCCI foram retomadas, tendo em conta o previsto na Informação nº
011/2020, de 11 de maio, da DGS.
Cada RS deve elaborar um plano interno, de forma a garantir a satisfação deste direito, mas
também a salvaguardar a segurança dos utentes e dos colaboradores.
Para a operacionalização das visitas foi recomendada a marcação prévia, a determinação de um
responsável por esta atividade em cada RS, o registo do nome das visitas por dias, o
cumprimento das normas de distanciamento físico, da etiqueta respiratória e da higienização
das mãos. A utilização das EPI deve respeitar o risco de exposição a que os utentes irão ser
sujeitos e a entrada dentro da infraestrutura das RS. Está definido o direito de uma visita
(pessoa) por semana por utente.
As
visitas
devem
fazer-se,
preferencialmente, em zonas externas das
RS. As visitas aos quartos tem que ser
restrita apenas a utentes acamados.
Todos os utentes casos suspeitos ou
confirmados não recebem visitas durante
os períodos de quarentena. Todas as
pessoas que visitam os nossos utentes não
devem ter tido contacto próximo com casos
confirmados de COVID ou terem sintomas
sugestivos desta doença. Recomenda-se a
avaliação da temperatura e um inquérito
epidemiológico à entrada na RS.
As visitas devem manter o distanciamento físico de 2 metros ou mais, usando máscara,
higienizando as mãos à entrada. As zonas de visita devem ser arejadas. Deve recorrer-se a
marcações no pavimento, de forma a delimitar visivelmente as distâncias.
As visitas nos quartos devem ser portadoras de máscara, bata, touca e cobre pés.
A utilização das TIC poderá ser um excelente instrumento de promover contactos à distância,
sem expor os utentes ao risco de contágio. A SCMA irá disponibilizar smartphones pelas RS com
internamento com esse objetivo. A sua utilização, com o reinício das visitas, é reavaliada tendo
em conta os recursos disponíveis.
Por orientação do Coordenador da USP António Luz, datada de 29 de maio de 2020, as visitas
são suspensas sempre que se verifiquem casos positivos, quer entre colaboradores, quer entre
os utentes da resposta social.

4.9.
ACESSO A COLABORADORES EXTERNOS E CONTACTOS EM RS
PRIORITÁRIAS
Dado que as RS consideradas prioritárias acolhem utentes com elevado risco de doença severa,
não são autorizadas a presença de colaboradores externos a estas RS, de forma a minimizar o
risco de transmissão. Todos os colaboradores que não asseguram cuidados diretos aos utentes
nas RS prioritárias devem evitar contacto direto com estes.
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4.10.

DISTANCIAMENTO SOCIAL COLABORADORES

As saudações e os cumprimentos sociais incrementam o risco de transmissão do COVID-19.
Perante este facto, recomendamos a
evicção do contacto físico no momento
da saudação e a manutenção de uma
distância social superior a 2 metros nos
contactos sociais.
Os momentos de pausa (nos quais se
inclui o fumo de tabaco ou similares) e
de refeição incrementam o risco de
contágio, sempre que os colaboradores não respeitem as distâncias de segurança e não sejam
portadores de máscara. Pelo que se recomenda fortemente o distanciamento físico superior a
2 metros entre os colaboradores sempre que não seja possível a utilização de máscara.

4.11.

DISTANCIAMENTO SOCIAL UTENTES

A aglomeração de utentes em espaços comuns deve ser revista, repartindo-os pelos espaços
comuns disponíveis. Recomenda-se que todos os utentes sem benefício evidente de convívio
(incapazes de estabelecer relações de socialização) permaneçam nos seus quartos. Deve evitarse partilha de mesa de refeição por múltiplos utentes e, de preferência, manter os mesmos
parceiros (permitirá reduzir o número de contactos em casos suspeitos). Reduzir o tempo de
contacto dos colaboradores com os utentes, principalmente nos mais vulneráveis, mantendo
uma distância de segurança.

4.12.

MEDICINA NO TRABALHO

No regresso ao trabalho, o colaborador com infeção por SARS-CoV-2 confirmada deve ser, com
a maior celeridade possível, submetido a observação médica, no âmbito da Medicina no
Trabalho.

4.13.

REFEIÇÕES ALIMENTOS CRÚS

Dado que o vírus não sobrevive quando submetido a elevadas temperaturas, pelo que se
recomenda a não confeção de refeições com alimentos crús, como saladas, nas cozinhas da
SCMA.

4.14.

FARDAMENTO

O fardamento é uma fonte de transmissão do vírus COVID-19, ou outros agentes. Os
colaboradores da SCMA não poderão utilizar o fardamento da Instituição FORA da RS onde
trabalham, excetuando-se o SAD. O fardamento, e a remoção do mesmo, far-se-á na RS. O
calçado deve ser de utilização única dentro da Instituição.
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ATENDIMENTO AO PÚBLICO

4.15.

Todas as RS com atendimento ao púbico devem reger a sua atividade tendo por base a
Orientação nº 011/2020, de 17 de março de 2020.
Recomenda-se a adequada utilização das EPI,
tendo o risco de exposição, a redução da lotação
dos espaços de espera para 1/3, garantir que
aquando o atendimento há respeito pela
distância de segurança (nunca inferior a 1
metro), a utilização de barreiras físicas, reforçar
a higienização dos espaços (pavimentos e
superfícies) e zonas e equipamentos de contacto frequente e partilhados, garantir o
atendimento prioritário a pessoas com maior risco, fazendo cumprir a legislação em vigor.

4.16.

TRANSPORTE INTERNO

A transmissão da infeção por SARS-CoV-2
apresenta um maior risco em ambientes
fechados, nos quais se inclui o habitáculo dos
veículos automóveis, em geral, e os da
Instituição, em particular. Assim, são definidos
um conjunto de normas e procedimentos que
devem ser respeitados, de modo a reduzir a
possibilidade de contágio entre os passageiros e
motorista, que passamos a apresentar:
•

Cumprimento do intervalo e da distância de segurança entre passageiros (um por
banco);

•

Redução da lotação máxima (2/3 da capacidade);

•

Disponibilização de SABA à entrada e saída da viatura;

•

Higienizar de acordo com a Instrução de Trabalho existente para o efeito, registando a
mesma no respetivo registo (ver Anexo III)

•

Ventilação/Renovação do ar
o

Assegurar pelo menos seis renovações de ar por hora, idealmente com a
abertura das janelas;

o

Em caso de utilização de ar condicionado, esta deve ser feita em modo de
extração e nunca em modo de recirculação do ar. O equipamento deve ser
alvo de uma manutenção adequada (desinfeção por método certificado);
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4.17.

CLIMATIZAÇÃO

A probabilidade da transmissão do vírus SARS-CoV-2 em ambientes fechados é maior, quando
comparada com os ambientes exteriores. Este facto está relacionado com partículas que ficam
em suspensão e que podem ser vetores do vírus para um novo hospedeiro. O estudo
desenvolvido pelo Prof Manuel Gameiro da Silva, da Universidade de Coimbra, que pode ser
consultado aqui, permite obter informações relevantes sobre este risco.
A Orientação nº 033/2020 da DGS, de 29 de junho, proporciona um conjunto de orientações
destinadas a gestores e a técnicos de AVAC, contribuindo para a adequação destes sistemas à
Pandemia em curso, reduzindo os riscos de propagação do vírus.

4.18.

FORMAÇÃO

A transmissão da COVID-19 está intimamente relacionada com os comportamentos individuais
e coletivos de pessoas, grupos, organizações, comunidade ou população de um país.
A literacia da população está associada com o estado de saúde auferida pela mesma. O
desfasamento entre os quartis dos que possuem maior nível de formação daqueles que a
possuem em menor nível, segundo a bibliografia disponível, tem poder explicativo perante as
diferenças encontradas entre estes dois grupos.
O conhecimento que um grupo/comunidade/população possui sobre a “saúde” está relacionado
com a sua capacidade de tomar boas decisões em saúde, seja em termos de vigilância, seja em
termos de adoção de comportamentos saudáveis. A literacia em saúde tem sido um tema muito
importante como estratégia da saúde pública, em geral, e das diversas áreas disciplinares, em
específico, para a melhoria do estado de saúde das populações.
Se é certo que as competências individuais sobre a temática da saúde são importantes para cada
cidadão na gestão do seu estado de saúde, também é verdade que a apropriação de
competências e conhecimentos nesta área incrementam a capacidade de cuidar dos cuidadores
formais ou informais, sem formação específica.
A necessidade de implementar práticas adequadas e seguras quer na prevenção da transmissão
da COVID-19, quer na gestão de casos ou surtos, implica dotar os RH sem formação específica
com conhecimentos e competências sobre estas temáticas.
Assim, recomenda-se que o Departamento de Recursos Humanos da Instituição proceda ao
planeamento e implementação de processos formativos que visem este objetivo, podendo
socorrer-se das tecnologias da informação e da comunicação para a sua prossecução.
No âmbito do Modelo Integrado & Centrado na Pessoa e na prossecução da Escola de
Cuidadores, previsto neste Modelo, pode ser uma oportunidade para a concretização e
operacionalização no terreno.
Os Diretores/Coordenadores das diversas Respostas Sociais da Instituição, socorrendo-se das
orientações e normas publicadas pela DGS, são recomendados a promover ações de
sensibilização e de formação sobre temas relacionados com a COVID-19. Nomeadamente:
1. Mecanismos de transmissão, período de incubação e quadro clínico associado
(identificação de caso suspeito) à COVID-19;
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2. Higienização das mãos, etiqueta respiratória, distanciamento físico e utilização correta
de EPI;
3. Procedimentos de Higienização de espaços e dispositivos;
4. Como agir perante um caso positivo e isolamento;
5. Coortes COVID e procedimentos em caso de surto;
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5. PROCEDIMENTOS NUM CASO SUSPEITO
Portugal está na fase de Mitigação do COVID-19 desde 16 de março, pelo que toda a intervenção
visa, nesta circunstância, a identificação atempadamente todos os casos suspeitos e os
contactos que este teve nos últimos dias e isolamento.
Assim, a DGS tem publicitado um conjunto de medidas que visam precisamente a identificação
atempada dos casos suspeitos, para o qual concorre os critérios clínicos e epidemiológicos, já
mencionados.

5.1.

PREPARAÇÃO PRÉVIA PARA ABORDAGEM A CASO SUSPEITO

5.1.1. UTENTES NÃO RESIDENTES, VISITAS E COLABORADORES
De forma a garantir o isolamento dos casos suspeitos, determina-se que os
Responsáveis/Coordenadores de todas as RS em espaços da Instituição, devem:
1. CAPACITAÇÃO EQUIPA E TREINO: Toda a equipa deve conhecer o procedimento e como
agir perante um caso suspeito, bem como, identificar quais as EPI necessárias para o
contacto e como usá-las;
2. RESPONSÁVEL PELO ISOLAMENTO: Identificar e nomear o responsável pela gestão do
processo de notificação e pelo isolamento dos casos suspeitos, designado pelo
Responsável/Coordenador da RS;
3. ÁREA DE ISOLAMENTO: Identificar área de isolamento, recomendando-se que nela se
encontre mobiliário cujas superfícies sejam impermeáveis e possam ser sujeitas a
desinfeção. Poder-se-á dotar este espaço com alguns alimentos e água, de forma a
garantir conforto da pessoa considerada caso suspeito. Caso haja possibilidade de fonte
de oxigénio, o espaço escolhido deve garantir este recurso, bem como dotá-lo de
dispositivos médicos associados (ex. óculos nasais e máscara de oxigénio). No Anexo I
estarão definidas as áreas de isolamento definidas por cada RS;
4. WC APOIO: Identificar um WC exclusivo para a utilização do caso suspeito, caso o espaço
identificado para isolamento, o não possua;
5. EQUIPAMENTOS E LIXOS: Garantir a existência de saco de lixo branco, toalhetes e
termómetro no interior da área de isolamento;
6. EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI): Ter acesso, de forma célere, a EPI para
proteção dos colaboradores que contactam com os casos suspeitos e contenção da
infeção, para o possível infetado;
7. HIGIENIZAÇÃO ESPAÇOS: Assegurar a adequada higienização dos espaços (pavimentos,
superfícies e equipamentos), após saída do caso suspeito das instalações;

5.1.2. UTENTES RESIDENTES EM RESPOSTAS SOCIAIS DE ERPI E NA UCCI
A Misericórdia da Amadora possui um conjunto de RS que asseguram cuidados a pessoas na
modalidade de internamento, como as ERPI e a UCCI, consideradas com RS prioritárias. De forma
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a preparar a possibilidade de serem identificados casos suspeitos, determina-se que o
Responsável/Coordenadores das RS em causam devem proceder e garantir as seguintes
medidas, para além das enunciadas no ponto anterior:
1. QUARTOS/ALA DE ISOLAMENTO: Identificar quarto individual para isolamento e, em
caso de necessidade de alocar mais camas para esta finalidade, identificar uma Ala de
Isolamento da RS a ser afeta. Considera-se Ala de Isolamento um conjunto de quartos
com WC independente e que possa ser alocado, ou que possuam, fontes de oxigénio.
Recomenda-se que esta Ala de Isolamento seja afastada dos restantes quartos,
permitindo uma maior separação dos casos suspeitos da restante população residente;
2. CUIDADOS DE SAÚDE E RECURSOS MATERIAIS: A Equipa de Saúde – enfermeiros e
médico - deve definir uma cadeia de transmissão de informação e de tomada de decisão
terapêutica, articulada com o Diretor da RS, definindo quais os recursos materiais de
utilização clínica, que devem ser alocados, de forma a garantir os cuidados de saúde
previstos. A UCCI Sagrada Família possui um stock de recursos que podem ser
realocados pelas diversas ERPI, através de uma articulação com o Economato e a
Direção da UCCI;

5.2.

ABORDAGEM A UM CASO SUSPEITO

A Norma 004/2020, de 23 de março, considera que estamos em presença de um caso suspeito
caso se apresente “quadro respiratório agudo com tosse (de novo ou agravamento da tosse
habitual), ou febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / dificuldade respiratória”(p.2).

5.2.1. UTENTES NÃO RESIDENTES, VISITAS E COLABORADORES
Caso ocorra uma circunstância, com clientes e/ou colaboradores da Instituição, em que se
aplique os critérios clínicos e epidemiológicos definidos pela DGS, o Responsável/Coordenador
da Resposta Social, ou quem o substitua naquele momento, deve:
1. ISOLAMENTO CASO SUSPEITO: Isolar o caso suspeito área de isolamento,
proporcionando-lhe máscara, caso a sua situação clínica o permita, até à chegada do
INEM, bem como todos os eventuais acompanhantes;
2. EPI PARA CONTACTO COM O CASO SUSPEITO: Ser portador de máscara, bata e luvas,
evitando o contacto direto, mantendo uma distância de segurança superior a um metro;
3. CONTACTO COM SNS24: Contactar o SNS24 (anteriormente denominado Saúde 24)
através do nº 808 24 24
24, cumprindo todas as
orientações dadas pelo
operador;
4. CONTACTO
DIREÇÃO
TÉCNICA: Todos os casos
suspeitos devem ser
comunicados à Direção
Técnica, caso esteja
ausente no momento da verificação deste facto;
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5. INFORMAR REGRAS SEGURANÇA: Informar o caso suspeito e, caso se aplique, aos seus
acompanhantes, dos procedimentos de segurança que deve cumprir, bem como o
circuito de acesso ao WC, que lhe está destinado;
6. RASTREIO DE CONTACTOS PRÉVIOS: Identificar contactos prévios do caso suspeito para
comunicação às autoridades de saúde;
7. CADEIA DE COMANDO:
5.1. O Diretor/Coordenador dá conhecimento da ocorrência ao Diretor Geral da SCMA,
através de contacto telefónico;
5.2. O Diretor/Coordenador dá conhecimento da ocorrência, por escrito e via email, ao
Diretor Geral, ao Secretário-Geral, ao DRH, ao Coordenador da Medicina no Trabalho e
ao Coordenador da Saúde, nomeando a identificação do caso suspeito, gravidade do
quadro clínico, destino, contactos prévios (internos à Instituição), constrangimentos
sentidos e lições para casos futuros;
8. HIGIENIZAÇÃO:
7.1. Garantir a higienização da área de isolamento, do circuito até ao WC e do WC, após
saída do caso suspeito.
7.2. Proceder à higienização do local de trabalho e respetivas superfícies de contacto do
caso suspeito.
7.3. O lixo produzido pelo caso suspeito, na ausência de lixo de categoria III (existente
apenas nas RS ERPI, UCCI e CLIMA), deve ser guardado em dois sacos brancos (o
primeiro introduzido num segundo) e ambos fechados com abraçadeira ou nó,
guardado em local reservado para posterior recolha.
7.4. A roupa deve ser guardada dois sacos transparentes, do mesmo modo,
encaminhada, posteriormente, para a lavandaria, caso se aplique, ou para outro
destino, conforme orientação da autoridade de saúde local.

5.2.2. CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Em situação de uma criança ou adolescente apresentar quadro clínico compatível com COVID19, deve ser acionado plano de contingência e proceder-se de acordo com o que está definido
no Referencial Escolas: controlo da transmissão de COVID-19 em contexto escolar. Assim, em
conformidade com este documento, deve proceder-se do seguinte modo:
1. ÁREA DE ISOLAMENTO: A área de
isolamento deve estar sinalizada e
equipada com cadeira, telefone,
água e alimentos não perecíveis.
Deve, igualmente, ter acesso
próximo a instalação sanitária que,
depois de usada, só pode ser
reutilizada após processo de
higienização adequado;
2. ISOLAMENTO: a criança ou
adolescente é conduzido à área de
isolamento acompanhado por um
adulto
através
do
circuito
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previamente definido para o efeito, devendo ambos serem portadores da máscara;
3. CONTACTO ENCARREGADO EDUCAÇÃO (EE): Deve ser contactado o EE com a maior
brevidade possível, informando-o da situação e do estado de saúde do menor,
solicitando-lhe que se apresente na ELM, devendo fazer-se transportar, de preferência,
em viatura própria;
4. CONTACTO SNS24: O EE, já na área de isolamento, contacta o SNS24, ou em caso de
autorização específica do mesmo à ELM, o ponto focal desta escola procede ao
contacto;
5. SAÍDA ELM: Na situação de caso suspeito, o EE e o discente devem sair da ELM através
do circuito pré-definido e devem privilegiar o transporte pessoal, caso não seja possível
devem usar transporte individual e nunca coletivo;
6. CONTACTO AUTORIDADE DE SAÚDE PÚBLICA: Caso o SNS24 considere que existe um
caso suspeito o Diretor da ELM ou ponto focal deve contactar a Autoridade de Saúde
Pública local;

5.2.3. UTENTES RESIDENTES EM RESPOSTAS SOCIAIS DE ERPI E NA UCCI
No caso de se verificar um caso suspeito num utente residente em ERPI ou UCCI, o Diretor
da RS ou quem o substitui, deverá implementar as seguintes medidas:
1. ISOLAMENTO CASO SUSPEITO AMBULATÓRIO: Isolar o caso suspeito na área de
isolamento, proporcionando-lhe máscara, caso a sua situação clínica o permita, até à
chegada do INEM;
2. ISOLAMENTO CASO SUSPEITO ACAMADO: Isolar o caso suspeito no quarto e, caso este
partilhe o mesmo espaço com outro(s) utente(s) e estes estejam presentes no momento
da identificação da situação, dever-se-á transferi-los para quartos de isolamento,
implementando-se a medida de Ala de Isolamento;
3. ISOLAMENTO ESPAÇOS: Isolar espaços frequentados pelo caso suspeito;
4. EPI NO CONTACTO COM CASO SUSPEITO: Ser portador de máscara, bata e luvas,
evitando o contacto direto, mantendo uma distância de segurança superior a um metro;
5. CONTACTO COM SNS24: Contactar o SNS24 (anteriormente denominado Saúde 24)
através do nº 808 24 24 24, cumprindo todas as orientações dadas pelo operador;
6. CONTACTO EQUIPA DE SAÚDE: Na sequência do contacto com o SNS24, dever-se-á
proceder ao contacto da equipa de enfermagem (coordenador da equipa) e médico;
7. INFORMAR REGRAS SEGURANÇA: Informar o caso suspeito e, caso se aplique, aos seus
acompanhantes, dos procedimentos de segurança que deve cumprir, bem como o
circuito de acesso ao WC, que lhe está destinado;
8. RASTREAR CONTACTOS PRÓXIMOS: Identificar contactos próximos do caso suspeito
para comunicação às autoridades de saúde.
9. CADEIA COMANDO:
5.1. O Diretor/Coordenador dá conhecimento da ocorrência ao Diretor Geral da SCMA,
através de contacto telefónico;
5.2. O Diretor/Coordenador dá conhecimento da ocorrência, por escrito e via email, ao
Diretor Geral, ao Secretário-Geral, ao DRH, ao Coordenador da Medicina no Trabalho e
ao Coordenador da Saúde, nomeando a identificação do caso suspeito, gravidade do
quadro clínico, destino, número de contactos prévios identificados, medidas de
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isolamento de contacto desenvolvidas, constrangimentos sentidos e lições para casos
futuros;
10. CONTROLO AMBIENTAL:
10.1. Garantir a higienização da área de isolamento, do circuito até ao WC e do WC,
após saída do caso suspeito (caso se aplique).
10.2. Proceder à higienização dos espaços frequentados pelos casos suspeitos.
10.3. O lixo produzido pelo caso suspeito, na ausência de lixo de categoria III (existente
apenas nas RS ERPI, UCCI e CLIMA), deve ser guardado em dois sacos pretos (o
primeiro introduzido num segundo) e ambos fechados com abraçadeira ou nó,
guardado em local reservado para posterior recolha.
10.4. A roupa deve ser guardada dois sacos transparentes, do mesmo modo,
encaminhada, posteriormente, para a lavandaria, caso se aplique, ou para outro
destino, conforme orientação da autoridade de saúde local.

Na definição de CONTACTOS PRÓXIMOS, a Orientação 013/2020, de 21 de março, considera
que:
ALTO risco de exposição: “Um profissional de saúde é considerado contacto próximo de alto
risco quando tenha exposição associada a cuidados de saúde, na qual se inclui a prestação direta
DESPROTEGIDA de cuidados a casos confirmados de COVID-19 (isto é, sem uso de EPI adequado
à atividade assistencial respetiva) OU CONTACTO, através das mucosas, com fluidos orgânicos
de doente infetado com SARS-CoV-2 OU contacto desprotegido em ambiente laboratorial com
amostras biológicas de SARS-CoV-2”.
BAIXO risco de exposição: Considera-se que o profissional de saúde é contacto próximo de baixo
risco quando tenha exposição a doente com COVID-19 SEM prestação de cuidados diretos e sem
uso de EPI.
Para a definição do procedimento a desencadear, remetemos para o disposto no ponto 6 desta
Orientação, reforçando a necessidade de PREVENIR CONTACTOS DESPROTEGIDOS com casos
suspeitos, que se venham a confirmar numa fase posterior.

Na sequência da identificação de um caso suspeito entre um ou vários dos utentes de uma RS
prioritária existe um risco muito elevado de a infeção COVID-19 poder estar presente no interior
da valência, pelo que se impõe tomar medidas que quebrem a cadeia de transmissão ou que
atenuem o seu efeito. As medidas aqui elencadas não substituem as que as autoridades de
saúde venham a impor à RS, podendo mesmo substituí-las. As RS poderão ser consideradas
locais de quarentena, ao abrigo da Orientação 009/2020, de 20 de março, justificando o
planeamento destas medidas. Assim, recomenda-se que, nesta circunstância, se proceda:
1. ISOLAMENTO CONTACTOS: Isolar todos os utentes que tiveram contacto com os casos
suspeitos, acomodando-os na Ala de Isolamento da RS definida para este efeito.
Privilegiar quartos individuais para este efeito e, caso não seja possível, acomodar em
quartos duplos e, só em última alternativa, em quartos triplos. Não devem ser
acomodados no mesmo quarto utentes casos suspeitos e com casos confirmados;
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2. ACESSO CONDICIONADO: Suspensão imediata do acesso a visitas de familiares às RS ou
o acesso a áreas de isolamento por colaboradores não essenciais à prestação de
cuidados;
3. EPI NO CONTACTO COM CASO SUSPEITOS/CONFIRMADOS: Disponibilizar e promover
a utilização de EPI pelos colaboradores, de acordo com o risco de exposição;
4. RESTRIÇÃO CONTACTO: Serão identificadas um grupo AAD/AO que assegurarão
cuidados aos utentes em isolamento nesse e nos dias seguintes, sendo apenas estas
colaboradoras que terão acesso à Ala de Isolamento. Evitar expor outras AAD/AO não
consideradas neste grupo. Dever-se-á selecionar preferencialmente AAD/AO sem
fatores de risco associados a uma maior severidade da doença;
5. DISTANCIAMENTO SOCIAL: Evitar a aglomeração dos restantes utentes em espaços
fechados, recomendando-se a permanência dos mesmos nos respetivos quartos;
6. ROUPA: Usar roupa clara e suscetível de ser sujeita a lavagem a altas temperaturas (>
60° C) e roupa escura, caso seja possível realizar desinfeção química na lavandaria;
7. MONITORIZAÇÃO:
7.1. Avaliar a temperatura axilar de manhã e à tarde, ou sempre que haja suspeita de
quadro febril, a todos os utentes, registando-se em documento escrito, de forma a
criar evidência e rastreabilidade desta atividade;
7.2. As AAD/AO sempre que identifiquem a presença de sinais e de sintomas de infeção
aguda devem reportar imediatamente a situação à Direção, ou substituto, e Equipa
de Saúde;
7.3. A Direção da RS, ou por quem por ela seja mandatado, ou chefe de equipa de
enfermagem, na UCCI deve proceder ao reporte diário (dias úteis) à Coordenação
da Saúde, com cc do Diretor Geral, do número de novos casos (incidência), do total
de casos existentes (prevalência), de agudizações e de morte, por meio escrito,
enviado por email. Em complemento, envia planta da RS digitalizada com sinalização
dos quartos em isolamento;
7.4. A Direção da RS, ou quem a substitua, deve proceder a reporte diário (dias úteis)
das
AAD/AO/Enfermeiros
mais
diretamente
expostos
aos
casos
suspeitos/confirmados, de novos casos de infeção nos colaboradores e de
absentismo laboral ao Diretor Geral, ao Secretário-Geral, ao Diretor Recursos
Humanos, ao Coordenador da Medicina no Trabalho e ao Coordenador da Saúde,
por meio escrito, enviado por email;
8. CONTROLO AMBIENTAL:
8.1. Higienização mais frequente dos pavimentos, dos equipamentos e de superfícies,
cumprindo as normas já enunciadas, sendo as áreas em isolamento as últimas a
serem intervencionadas;
8.2. Acondicionamento especial, em duplo saco, e identificado da roupa dos utentes em
isolamento;
8.3. Resíduos produzidos pelos utentes em isolamento deverão ser colocados em
contentores com saco branco;
8.4. Arejamento dos espaços;
9. LAVANDARIA:
1. A roupa dos utentes em isolamento deve ser tratada após a restante roupa;
2. Submeter a roupa a lavagens entre os 60° C e os 90° C, conforme Orientação
O3/2020 da DGS, de 30 de janeiro;
3. As roupas termosensiveis devem ser submetidas a um ciclo de desinfeção química,
após ciclo de lavagem a 40°C;
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4. As colaboradoras da Lavandaria, aquando a manipulação e lavagem de roupa
infetada, devem usar máscara, luvas e bata;
5. O pavimento, superfícies e equipamentos devem ser desinfetados após este
procedimento, antes de se proceder ao tratamento de roupa não infetada;
A admissão de NOVOS utentes nas respostas sociais de ERPI e UCCI, segundo a Orientação
009/2020, de 23 de julho, carece do cumprimento das seguintes regras:
1. TESTE CONVID NEGATIVO: A admissão nas RS de ERPI/UCCI só pode ser efetivada após
recebimento de comprovativo da negatividade do teste laboratorial para SARS-CoV- 2;
2. ISOLAMENTO: Os utentes admitidos ou com internamento hospitalar, por agudização,
devem ser colocados em isolamento, preferencialmente em quarto individual, durante
pelo menos 14 dias, dado que a negatividade do teste COVID não confere certeza da
não presença da doença;
3. MONITORIZAÇÃO: O utente deve ser acompanhado pela equipa de saúde da RS,
procurando identificar quadro clínico compatível com COVID-19. Deve ser o médico da
RS a decidir o levantamento do isolamento;
Todos os utentes, segundo a Orientação 009/2020, de 23 de julho, que SAIAM DA INSTITUIÇÃO
para tratamentos ou assistência médica, com ausência menor que 24 horas, não necessitam de
realizar teste, mas todos requerem período de isolamento não inferior a 14 dias.
Os colaboradores EXPOSTOS a casos confirmados, mas de forma protegida, segundo a
Orientação 013/2020, de 21 de março, devem:
1. Realizar auto-monitorização diária, de forma à identificação atempada de sinais e
sintomas sugestivos de COVID-19. Para tal, devem proceder à avaliação da temperatura
duas vezes ao dia e registo em documento elaborado para o efeito. Recomenda-se a
avaliação da temperatura à entrada e saída da jornada de trabalho;
2. Caso o colaborador verifique quadro compatível com COVID-19 no seu domicílio, não
deve apresentar-se ao trabalho e deve contactar o Diretor da RS a informá-lo da
situação, para além do contacto imprescindível ao SNS24 para acompanhamento
clínico, conforme Norma 004/2020, de 23 de março;
Os CADÁVERES dos utentes com suspeita ou infeção de COVID-19 são ainda fonte de
transmissão, pelo que os cuidados post mortem devem ser realizados seguindo as orientações
vigentes na Norma 002/2020, de 19 de março, adaptadas à realidade das RS da Instituição.
Damos destaque aos pontos 1.1., 1.2.,1.4. e 1.5. , referindo que existem sacos disponíveis para
a acomodação do corpo (ponto 1.5.).
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6. RESPOSTAS SOCIAIS E RECURSOS HUMANOS

A SCMA proporciona, diariamente, uma resposta a mais de 6000 pessoas através das suas RS.
Garantir a manutenção de uma laboração contínua nas RS com atividade intensiva é
determinante na garantia da segurança e da qualidade do serviço prestado. Para a prossecução
deste desidrato definimos:

6.1.

RESPOSTAS SOCIAIS PRIORITÁRIAS

A SCMA é uma Instituição que possui um conjunto de atividades assistenciais de carácter
intensivo, uma vez que laboram 24h por dia, 365 dias por ano, das quais depende a satisfação
de necessidades básicas de muitos dos seus clientes. Nestas RS consideramos prioritárias as que
proporcionam cuidados de ambulatório ou de internamento a pessoas vulneráveis, sem outra
resposta que lhes garanta os cuidados essenciais à satisfação de necessidades básicas, como as
ERPI, os SAD, os CD ou a UCCI. Existem outras, como as que asseguram serviços na área da
educação e de apoio na área social, que, por orientação das autoridades de saúde, podem ver
suspensa a sua atividade, sem que haja prejuízo significativo para os seus clientes, dado que a
satisfação das suas necessidades básicas não dependem das mesmas. As áreas transversais da
Instituição são fundamentais na prossecução das atividades assistenciais das RS prioritárias,
dado que delas depende a continuidade da sua laboração e o cumprimento das obrigações legais
a que estão sujeitas, como o DRH, o Economato/Central de Compras, a DOGI e os Serviços
Administrativos.

6.2.

REORGANIZAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS

Ainda que seja impossível prever o número exato de utentes, colaboradores e o tempo em que
cada um deles possa vir a estar ausente, foram criados 2 cenários de risco para a elaboração dos
planos operacionais.
Cada uma das situações é definida por uma percentagem aplicada ao número colaboradores
diretos de cada um dos Equipamentos ou Respostas Sociais, a saber:
A – entre 25% e 50% de colaboradores ausentes;
B – mais de 50% de colaboradores ausentes;
No caso de um elevado absentismo dos colaboradores, deverá ser planeada a sua substituição,
ou outras medidas mitigadoras, de modo a minimizar o impacto nas suas atividades.
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CENÁRIOS

MEDIDAS MITIGAÇÃO
Redução de uma folga semanal, a ser paga posteriormente, em
tempo
Suspensão da atividade dos Centros de Dia e alocação de recursos do
Serviço de Apoio Domiciliário:
1. Encerramento do CD RSI, com alocação RH nas RS deficitárias;
2. Encerramento do CD Casal da Mira, com alocação RH nas RS
deficitárias;
3. Redução da atividade do SAD e alocação de RH nas RS
deficitárias;
4. Realocação de recursos de outras RS
Alargar-se-á a entrega de refeições a todos os utentes de CD que
sejam afetados por esta medida.

A

B

6.3.

ESCALAS

A elaboração de escalas deve promover, dentro das possibilidades circunstanciais de cada RS, a
criação de equipas estanques, sem que haja permuta de colaboradores entre as mesmas,
evitando transmissão cruzada. Também a distribuição da equipa pelos pisos, áreas ou quartos
deve responder a este imperativo, evitando o cruzamento de colaboradores pelos mesmos
utentes.
Propõe-se a organização das escalas em turnos de 12 horas e, sempre que seja possível,
constituir uma equipa residencial fixa que coabite com os residentes, limitando os contactos
com o exterior ao mínimo. Nesta última opção, as equipas deverão manter as mesmas regras de
distanciamento social e de utilização de EPI, coadjuvadas com todas as medidas já elencadas.
Caso não se verifique movimentos internos ou contactos com o exterior, até ao 14º dia existe
sempre a possibilidade da manifestação de sinais e sintomas de doença, pelo que a
monitorização diárias da temperatura e de sinais e sintomas de COVID-19 é essencial. Caso não
se verifique a possibilidade de constituir uma equipa totalmente estanque, sem contactos com
o exterior, o perigo de contágio mantém-se, recomendando-se uma monitorização sistemática
e diária. Também neste modelo se deveria privilegiar a constituição de sub-equipas, que
garantissem cuidados em áreas diferentes e que tivessem pouco contacto entre si, dado o
elevado risco de contágio, caso haja algum colaborador infetado antes de ingressar em
coabitação com os residentes.
A reorganização das equipas na escala será sempre uma resposta à saída e/ou à entrada de
novos colaboradores, por doença, por recuperação ou por motivos de apoio à família, nos
termos legais vigentes, devendo-se ter sempre por base neste processo a premissa de manter a
separação possível das diversas equipas.
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6.4.

CRECHES E PRÉ-ESCOLAR

A Resolução do Conselho de Ministros nº 33-C/2020, de 30 de abril, definiu um calendário para
a estratégia de levantamento de medidas de confinamento aplicadas no âmbito da Pandemia
COVID-19, no qual está previsto a abertura das respostas de Creche a partir do dia 18 de maio,
com opção de apoio à família, e das respostas de Creche e do Pré-Escolar a partir do dia 1 de
junho.
Na sequência desta determinação governativa e das normas, orientações e informações da DGS,
a Misericórdia da Amadora define um conjunto de medidas a aplicar nas suas respostas sociais
da infância cujos destinatários se enquadram neste grupo.
A Santa Casa da Misericórdia da Amadora possui seis respostas sociais (RS) na área da educação
que garantem apoio a crianças no âmbito de Creche. A saber:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Creche Luis Madureira;
Creche Santa Teresinha;
Centro Santa Clara, com resposta de creche e pré-escolar;
Creche Rainha Dona Leonor, situada no Concelho de Lisboa;
Centro São Francisco de Assis, com resposta de creche e pré-escolar;
Escola Luís Madureira, com resposta de pré-escolar;

Estas RS são constituídas por uma comunidade escolar, composta por funcionários docentes,
não docentes e crianças, que têm a seguinte composição:

RS

Colaboradores

Crianças

Creche Luis Madureira

12

45

Creche Santa Teresinha

10

57

Centro Santa Clara

8

44

Creche Rainha Dona Leonor

16

84

Centro São Francisco de Assis 13

72

Escola Luís Madureira

119

13

6.4.1. COVID-19 NAS CRIANÇAS
Segundo a nona versão do relatório Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the EU/EEA and the
UK7, de 23 de abril, do ECDC, a COVID-19 cursa nas crianças com um quadro clínico ligeiro
(“milder”) e de curta duração, com sintomas de foro respiratório e gastrointestinal. Segundo o
CDC (EUA)8 este quadro clínico pode apresentar-se com febre, tosse, congestão nasal ou

7

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-coronavirus-disease-2019-covid-19pandemic-ninth-update
8 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/pediatric-hcp.html [consultado a 7/5/2020]
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rinorreia, dispneia (falta de ar), dor de garganta, diarreia, náuseas ou vómitos, fadiga, dor de
cabeça, dores musculares e falta de apetite .
Segundo Zimmermann e Curtis (2020, p.355)9 a infeção por SARS-CoV-2 (à semelhança do que
se verificou com o SARS, de 2002, e o MERS, de 2009) é menos comum nas crianças,
provavelmente, porque se apresenta mais vezes de forma assintomática, e com quadros menos
severos dos que os verificados nos adultos (nos quais há maior prevalência de quadros
gastrointestinais face aos verificados nos restantes grupos etários) e apresenta uma menor taxa
de letalidade neste grupo etário.
Num estudo realizado com 582 crianças e adolescentes de 25 países europeus10, verificou-se
que existem diversos fatores de risco nestes grupos etários que estão associados a maior
severidade da doença, com internamento em UCI (8%) e com recurso a ventilação assistida,
embora seja uma situação rara no grupo estudo (4%). A saber: idade (< 1 mês), sexo (masculino),
existência de doenças prévias e uma apresentação inicial da doença com quadro respiratório
pulmonar.

6.4.2. MEDIDAS A IMPLEMENTAR NAS RS DE CRECHE E PRÉ-ESCOLAR
A Misericórdia da Amadora, na sequência da abertura das respostas sociais de Creche e PréEscolar, define um conjunto de medida a implementar que estão organizadas por temas, de
forma a simplificar a sua leitura e operacionalização. As medidas a implementar decorrem de
Normas e Orientações publicadas pela DGS e legislação aplicável, das quais destacamos a
Orientação 025/2020, de 13 de maio, e o guião orientador das respostas sociais creche, creche
familiar e ama, publicado pelo Gabinete da Secretaria de Estado da Ação Social. As medidas aqui
propostas não dispensam a leitura e a aplicação do disposto nestes documentos.

6.4.2.1. MEDIDAS GERAIS
Nas respostas sociais de Creche e Pré-Escolar aplicam-se todas as normas implementadas no
âmbito da Pandemia COVID-19 nas demais valências da Instituição, e que constam neste Plano
de Contingência, como o respeito pelo distanciamento físico, a etiqueta respiratória, a
higienização frequente das mãos, a utilização de EPI e a abordagem do caso suspeito.
1. CIRCULAÇÃO INTERNA: A circulação no interior das respostas sociais apenas está
autorizada aos profissionais que nela trabalham, podendo, excecionalmente, ser
acedida por pais, ou seus representantes, em situação de doença aguda, até à área de
isolamento pré-definida.
2. ÁREAS DE ISOLAMENTO: Todas as RS têm definida uma área de isolamento, que deve
estar equipada com mobiliário adequado à prestação de assistência às crianças,
dispondo de água e alimentos não perecíveis, caixote de lixo e lenços de papel. Deve
estar identificado um WC de apoio. Devem estar disponíveis máscaras FP2 para todas
em circunstâncias em que há risco acrescido de contágio por elevada produção de
aerossóis pela criança (ex. choro).

9

https://journals.lww.com/pidj/Fulltext/2020/05000/Coronavirus_Infections_in_Children_Including.1.aspx
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2352-4642%2820%2930177-2

10
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3. EVICÇÃO FREQUÊNCIA: Todas as crianças que manifestam quadro sintomático
compatível com COVID-19 no seu domicílio ou que coabitem com casos suspeitos e/ou
confirmados no seio familiar, não deverão ser conduzidas pelos seus encarregados de
educação às RS de Creche ou Pré-Escolar, nem deverão ser submetidas a administração
de fármacos que ocultem este quadro clínico. Se, porventura, aquando a entrega da
criança pelos pais, ou seus representantes, a educadora, ou outro colaborador com esta
função, verificar a presença de quadro sintomático compatível com COVID-19, não
permite a entrada da criança no interior da RS.
4. RESPONSABILIDADE: Os encarregados de educação das crianças que frequentam as RS
de Creche e do Pré-Escolar confiam, diariamente, a criança em boas condições de saúde
e comunicam qualquer suspeita ou alteração do seu estado geral e fármacos
administrados, excluindo-se as situações que configuram caso suspeito (aplica-se o
ponto anterior).
5. AVALIAÇÃO TEMPERATURA: Procede-se à avaliação de temperatura a todos os
colaboradores à entrada e saída da RS e às crianças à entrada e antes do almoço.

6.4.2.2. GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS
A RS de Creche ou Pré-Escolar assegura que os espaços e os equipamentos disponíveis cumprem
o distanciamento físico definido.
1. BERÇÁRIO E CATRES: Os berços e os catres (colchões) são dispostos nos espaços
cumprindo
o
distanciamento
de
1,5/2 metros entre si,
mantendo as posições
dos pés e das cabeças
das
crianças
alternadas.
2. MESAS DE TRABALHO
E REFEIÇÃO: As mesas de trabalho são dispostas e organizadas para que as crianças
mantenham o distanciamento de 1,5/2 metros, orientadas no mesmo sentido, sem que
haja crianças posicionadas frente a frente;
3. DISPENSADORES DE SABA: As RS devem ter disponíveis dispensadores de SABA à
entrada e no interior de cada sala/refeitório, de modo a facilitar a higienização das mãos
sem alterar as dinâmicas pedagógicas e que não constituam um risco para as crianças,
dada a sua toxicidade.
4. REDUÇÃO CONTACTOS: Dever-se-á promover a redução de contactos dos diversos
colaboradores com as crianças da RS, tentando, sempre que possível, restringir os
contactos às crianças das salas a que dão apoio.
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6.4.2.3. MEDIDAS GERAIS DE HIGIENE
Todos os colaboradores têm a responsabilidade de mitigar a possibilidade de contágio entre si
e das crianças. Recomenda-se, por isso, uma atitude preventiva e prudente nos contactos
interpessoais na equipa.
1. HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS: Dever-se-á higienizar as mãos sempre que há contacto com
fluidos orgânicos ou dejetos de crianças, e entre apoio a cada criança, recorrendo ao
SABA ou à lavagem das mãos com sabão. É obrigatório a higienização das mãos à
entrada e à saída da RS. A higienização das mãos deve também ser promovida às
crianças antes das refeições e após ida ao WC.
2. VISEIRAS: A utilização de viseiras não substitui a utilização de máscara.
3. FARDAMENTO: Os colaboradores das Creche e do Pré-Escolar usam bata e calçado
próprio, para utilização única no interior da RS.
4. BALNEÁREOS: Não é permitida a utilização dos balneários a mais do que duas pessoas
em simultâneo, ou a apenas uma, de acordo com a área existente (a definir pela
Coordenadora da RS).
5. REFEIÇÕES: Os colaboradores, aquando as refeições, devem respeitar dois metros de
distanciamento físico e, de
preferência e sempre que
possível, com ventilação do
espaço. Podem organizar-se em
turnos, de forma a reduzir a
ocupação dos espaços.
6. MÁSCARAS CRIANÇAS: Não está
recomendado a utilização de
máscaras a menores de 6 anos (Decreto-Lei nº 20/2020, de 1 de maio, Artigo 13.°- B,
ponto 1)

6.4.2.4. ADMISSÃO DAS CRIANÇAS
O processo de admissão das crianças nas RS de Creche e Pré-Escolar ocorre respeitando as
normas de distanciamento social, a utilização de máscara facial, a higienização das mãos e o
cumprimento da restrição de acesso ao interior da RS pelos pais.
1. CIRCUITO: As crianças são entregues à entrada da RS, de forma individual, na zona
definida para este efeito, apenas
por um membro familiar, usando
máscara facial.
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2. INFORMAÇÕES: Os pais, ou seus representantes, devem ceder todas as informações de
saúde que garantam a segurança da comunidade escolar, conforme descrito no ponto
anterior.
3. CALÇADO: As crianças trocam de
calçado à entrada da RS, no local
definido para o efeito;
4. HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS: À
entrada da RS, o encarregado de
educação, ou seu representante,
higieniza as mãos com SABA e a criança lava as mãos;
5. ALIMENTOS: Todos os alimentos entregues pelos pais à entrada da RS devem ser
desinfetados. Recomenda-se a utilização de recipientes fechados para conter os
alimentos confecionados ou frutas.

6.4.2.5. ATIVIDADES E REFEIÇÕES
As crianças e colaboradores da RS devem respeitar as medidas de distanciamento definidas e a
utilização adequadas dos materiais, dos equipamentos e dos espaços.
1. UTILIZAÇÃO ESPAÇOS COMUNS: Evitar que as crianças das várias salas se cruzem em
espaços comuns ou se estiverem no mesmo espaço, que se encontrem em zonas
separadas, mantendo a distância de segurança.
2. UTILIZAÇÃO ESPAÇOS EXTERIORES: A opção pelos espaços exteriores, em vez das salas,
procede-se alternadamente entre
as mesmas.
3. MATERIAL DIDÁTICO: Não deve
ocorrer troca de material didático
entre as crianças, promovendo-se
a utilização de material unipessoal
e intransmissível.
4. BRINQUEDOS: Não é permitido a utilização de brinquedos trazidos de casa. Todos os
brinquedos disponíveis devem permitir a desinfeção eficaz das suas superfícies,
devendo-se excluir todos os não são facilmente laváveis.
5. EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIO: Sempre que possível, usar equipamentos para
utilização unipessoal, ou, não sendo possível, proceder à sua desinfeção prévia antes de
nova utilização.
6. REFEIÇÕES: O almoço e o lanche deve ser servido nas próprias salas. No período das
refeições as crianças serão também divididas, de modo a guardar a distância de
segurança com o intervalo de uma cadeira. Poder-se-á fasear a utilização dos espaços
de refeição, aumentando o distanciamento físico entre as crianças.
7. PARTILHA DE ALIMENTOS E TALHERES/COPOS: Não é permitida a partilha de alimentos
e de talheres/copos entre as crianças.
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6.4.2.6. HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS
A infeção por SARS-CoV-2 tem como um dos meios de transmissão o contacto com superfícies
ou objetos infetados, pelo que é muito importante implementar medidas que reduzam a
probabilidade da ocorrência de contágio por esta via. Dado que a doença tem também quadro
clínico gastrointestinal, há probabilidade de contágio através das fezes, pelo que se requer
medidas que reduzam este risco. Recomenda-se a consulta da Orientação 014/2020, de 21 de
março.
1. FORNECEDORES: Os produtos entregues por fornecedores devem ser desinfetados à
entrada da RS.
2. VENTILAÇÃO DOS ESPAÇOS:
Sempre que possível promoverse-á a ventilação dos espaços, de
preferência várias vezes durante
as atividades e sempre que as
salas estejam sem crianças;
3. HIGIENIZAÇÃO: Proceder-se-á à higienização dos pavimentos e das superfícies várias
vezes ao dia, no intervalo das atividades, quando há exposição de fluidos orgânicos e
sempre que necessário. Dar destaque à limpeza das superfícies de contacto, como
interruptores, maçanetas de portas e janelas, etc.
4. DESINFEÇÃO DOS BRINQUEDOS PARTILHADOS: Todos os brinquedos partilhados pelas
crianças são desinfetados duas vezes ao dia, promovendo-se a rotatividade dos
mesmos, reduzindo, assim, a probabilidade de contágio;
5. MUDA FRALDAS: O muda-fraldas deve ser sempre desinfetado após cada utilização,
bem
como
todas
as
superfícies que
foram
contactadas no
decurso desta
atividade. Recomenda-se a presença de recipiente de lixo com pedal, de forma a reduzir
o contacto das mãos com a tampa.
6. ROUPA: A roupa utilizada deve ser colocada em sacos de plásticos e não deve ser
colocada sobre superfícies ou pavimento.

6.4.2.7. CASO SUSPEITO
A ocorrência de sintomas compatíveis com COVID-19, implica o isolamento da criança e o
contacto imediato com o encarregado de educação, aplicando-se o disposto no ponto 5.2.1.
Apenas nesta circunstância é permitida o acesso de um progenitor, ou seus representantes, ao
interior da RS, restrito à área de isolamento, mediante a utilização de máscara, a colocação de
proteção nos pés e a desinfeção das mãos à entrada da RS.
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6.5. CENTRO ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES (ATL)
A DGS, através da Orientação 032/2020, de 14 de junho, proporcionou um conjunto de
orientações tendo em vista a abertura destas respostas sociais a partir do dia 15 de junho, para
os que não estão enquadrados em estabelecimentos de ensino, e a partir do dia 26 de junho
para os que se encontram enquadrados pelos mesmos.
Este documento considera que o “Centro de Atividades de Tempos Livres (ATL) é uma resposta
social que proporciona atividades de lazer a crianças e jovens a partir dos 6 anos, nos períodos
disponíveis das responsabilidades escolares, desenvolvendo-se através de diferentes modelos
de intervenção, nomeadamente acompanhamento/inserção, prática de atividades específicas e
multiactividades”.
A estas respostas sociais aplicam-se as mesmas medidas que estão dispostas no ponto 3, 4.6,
4.7., 4.10 e 5 deste Plano de Contingência. O Anexo II faz referência às medidas implementadas
no âmbito do Programa Aprender & Brincar. As medidas que se seguem destinam-se ao ATL da
Escola Luis Madureira.

6.5.1. MEDIDAS GERAIS
De acordo com a Orientação nº 032/2020, de 14 de junho, os CATL devem implementar as
seguintes medidas gerais:
1. GESTÃO DOS GRUPOS: Garantir o distanciamento físico dos alunos através das
seguintes medidas:
1.1. Manter a coerência dos grupos de alunos das turmas escolares com as do CATL;
1.2. Cada grupo deve ocupar um espaço próprio e permanente no tempo, devendo este
estar adaptado à sua
dimensão;
1.3. A biblioteca e a sala de
informática devem ter
lotação
reduzida,
devendo ser assinalado
os lugares que podem
ser
usados
pelos
discentes nestes espaços;
1.4. Os lugares devem estar marcados, de forma a manter o distanciamento de 1,5 a 2
metros entre os alunos;
2. ORGANIZAÇÃO E CIRCUITOS: Definir organização de horários e de circuitos de modo a
reduzir o cruzamento entre pessoas através das seguintes medidas:
2.1. Definir horários desfasados, de modo a evitar cruzamento entre grupos;
2.2. Definir circuitos de entrada e saída para cada grupo, evitando cruzamento
simultâneo dos mesmos;
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2.3. A receção dos alunos faz-se à entrada do estabelecimento, de forma individualizada,
sem que haja necessidade do encarregado de educação, ou pessoa por ele delegada
para esta função, aceda ao interior do mesmo;
3. HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS: Promover hábitos de higienização das mãos com SABA dos
alunos à entrada e à saída, conforme descrito no ponto 3.1. deste Plano de
Contingência. Deve existir um dispensador de SABA à entrada do equipamento e um em
cada sala de atividades. Deve ser promovida ações de formação sobre o modo de como
higienizar corretamente as mãos. Deve ser promovida a higienização das mãos antes
das refeições e sempre que haja contacto com superfícies ou objetos considerados
infetados;
4. AREJAMENTO
ESPAÇOS: Promover o
arejamento
dos
espaços através da
abertura das janelas;
5. EVICÇÃO CONTACTOS DESNECESSÁRIOS COM SUPERFÍCIES: Promover a evicção do
contacto desnecessário com superfícies, mantendo portas abertas;
6. ORGANIZAÇÃO MOBILIÁRIO: Promover o distanciamento físico dos alunos através da
disposição do mobiliário. Este deve estar orientado no mesmo sentido, de forma a evitar
que os alunos permaneçam de frente uns para os outros;
7.

UTILIZAÇÃO E PARTILHA DE OBJETOS: Reduzir a utilização comum de objetos ou a
partilha dos mesmos entre alunos. Deve-se evitar a utilização de objetos desnecessários
para a atividade lúdico-pedagógica pelos alunos, bem como a disponibilização de
objetos nos espaços sem utilidade para as atividades. Todos os objetos a partilhar
devem ser desinfetados previamente à sua utilização seguinte. Garantir material
individual necessário para cada atividade;

8. REFEIÇÕES: Manter o distanciamento no momento das refeições, proporcionando
horários desfasados para os grupos ou, em caso de impossibilidade, poder-se-ão realizar
nos espaços de atividades. Antes da refeição, todos os alunos devem proceder à
lavagem das mãos, evitando aglomerados neste momento;
9. HIGIENIZAÇÃO: Todos os espaços, equipamentos, superfícies e objetos de utilização
comum devem ser descontaminados no final das atividades do grupo e sempre que
necessário, nomeadamente as superfícies de maior contacto (Ver Anexo III);
10. EPI: Todos os colaboradores e as crianças com mais de 10 anos devem ser portadoras
de máscara dentro do equipamento social;

6.5.2. TRANSPORTES
O transporte de crianças no âmbito da atividade escolar deve cumprir as seguintes medidas,
conforme a Orientação nº 32/2020, de 14 de junho:
1. Deve ser privilegiado o transporte individual e não o coletivo;
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2. No transporte coletivos de crianças devem ser asseguradas as seguintes medidas, de
forma a reduzir o risco de transmissão do vírus SARS-CoV-2:
2.1. Cumprir um distanciamento físico entre as crianças, reduzindo a lotação do
transporte e criando intervalos entre as mesmas (ex. um banco);
2.2. Disponibilizar um dispensador de SABA à entrada do transporte, que deve ser usado
à entrada e à saída do veículo por todos os tripulantes e alunos;
2.3. O veículo deve ser descontaminado após cada jornada de transporte, cumprindo o
que está definido na Orientação nº 014/2020, de 21 de março, e na Instrução de
Trabalho Plano de Higiene de Viaturas (Anexo III).

6.5.3. CASO SUSPEITO
Em presença de um caso suspeito aplica-se o disposto no ponto 5.2.1. deste Plano de
Contingência. É recomendado que os encarregados de educação das crianças do grupo em que
se verificou um caso positivo sejam informados da ocorrência deste facto. Deve-se aplicar,
igualmente, o disposto no ponto 7.2. deste Plano de Contingência.

6.6. ESCOLA LUÍS MADUREIRA
A DGEstE e a DGS, de forma a garantir a abertura do ano escolar 2020-2021, procedeu a um
conjunto de recomendações inscritas nos documento ORIENTAÇÕES Ano Letivo 2020/2021 e no
documento REFERENCIAL ESCOLAS: controlo da transmissão de COVID-19 em contexto escolar.
A Misericórdia da Amadora de forma a dar resposta à alínea a), do capítulo I - Medidas Gerais , do documento ORIENTAÇÕES Ano Letivo 2020/2021, procede à introdução das recomendações
e orientações publicadas pela DGEstE e DGS no Plano de Contingência da Instituição.
Este capítulo será organizado em 3 subcapítulos dedicando-os à enunciação de medidas gerais,
de medidas organizacionais e aos procedimentos a implementar em caso de existir um surto.
As medidas aqui descritas não substituem as que estão definidas nos documentos que suportam
este Plano de Contingência, nem prejudica a consulta das mesmas.

6.6.1. MEDIDAS GERAIS
A atividade escolar, dada a sua natureza, expõe a comunidade escolar ao risco de contágio do
SARS-CoV-2. A orientação da tutela para privilegiar o ensino presencial introduz a necessidade
de adequar os comportamentos individuais e a organização do estabelecimento, de forma a
minimizar o risco de contágio entre os seus membros.
De acordo com as orientações que constam nos documentos acima mencionados, passamos a
enunciar os aspetos que devem ser considerados no decurso da atividade da ELM:
1. MEDIDAS DE SEGURANÇA: Todos os membros pertencentes à comunidade escolar
devem cumprir as regras de distanciamento físico de 2 metros, devem ser ciosos no
Página 46 de 144

cumprimento da etiqueta respiratória e lavagem das mãos, principalmente, sempre que
utilizam as instalações sanitárias, antes das refeições ou ingestão de alimentos e
frequentemente, sempre que possível;
2. AREJAMENTO DOS ESPAÇOS: O papel dos aerossóis na transmissão da COVID-19 já está
bem documentado, pelo que se recomenda a abertura das janelas entre as atividades
letivas e, sempre que possível, mantê-las abertas durante as mesmas, garantindo
sempre a segurança dos discentes;
3. DISPONIBILIZAÇÃO DE SABA: De acordo com as recomendações da DGS dever-se-á
disponibilizar dispensadores de SABA à entrada dos diversos recintos afetos às
atividades letivas e não letivas da ELM;
4. UTILIZAÇÃO DE MÁSCARA: Todos os docentes, pessoal não docente e discentes do 2º
ciclo e seguinte devem ser portadores
de máscara, à exceção durante a
refeição, prática de atividade física ou
caso haja indicação clínica para tal,
atestada através de Incapacidade
Multiusos ou declaração médica. Todas
as pessoas externa à ELM, como EE,
fornecedores ou outras, devem entrar
no seu espaço físico sendo portadoras
de máscara;
5. ACESSO DE PESSOAS EXTERNAS: A entrada de pessoas externas à atividade educativa
da ELM, como fornecedores, ou outras pessoas, deve ser restringida. Sempre que haja
necessidade que estes entrem no espaço físico da Escola devem fazê-lo com máscara e
evitando cruzar-se com as crianças, docentes e pessoal não docente. Também os EE
devem evitar entrar dentro da Escola, devendo privilegiar a utilização das TIC nos
contactos com o estabelecimento de ensino;
6. SINTOMAS COVID-19 FORA ELM: Todos os
discentes, docentes e pessoal não docente que
apresente quadro clínico compatível com COVID-19
fora da ELM não deve apresentar-se na mesma e
deve informar a Direção, com a maior brevidade
possível;

6.6.2. MEDIDAS ORGANIZACIONAIS
Para a prossecução das atividades letivas devem ser implementadas um conjunto de medidas
que reduzam o risco de transmissão.
1. TURMAS: Os alunos devem estar organizados em turmas, devendo manter-se esta
formação nos tempos não letivos, evitando-se contacto entre turmas diferentes;
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2. SALAS DEDICADAS: As turmas deverão usar, preferencialmente, salas próprias. Sempre
que não seja possível esta opção, dever-se-á proceder ao reforço do arejamento do
espaço
e
higienização
das
superfícies e áreas de contacto (ex.
puxadoras das portas, janelas,
armários, gavetas);
3. ORGANIZAÇÃO SALA AULA: Deverse-á
garantir
o
máximo
distanciamento possível dos alunos
dentro das salas de aula, no mínimo
1 metro, de forma a reduzir o risco
de transmissão. Esta medida deve ser reforçada no primeiro ciclo, dado que não há
utilização obrigatória de máscara. As mesas devem estar colocadas, preferencialmente,
na mesma orientação, sem que os alunos estejam dispostos frente a frente.
Recomenda-se que os alunos mantenham lugares fixos;
4. ATIVIDADES DESPORTIVAS: As atividades desportivas devem ser devidamente
planeadas, de forma a reduzir os contactos entre os alunos, de acordo com as
orientações da DGS, uma vez que não há utilização de máscara nas mesmas;
5. ATIVIDADES NÃO LETIVAS: Devem estar definidos circuitos nos corredores e dentro dos
espaços não letivos, com refeitório,
cafetaria, biblioteca, secretaria,
instalações sanitárias ou outras,
maximizando o distanciamento
físico. A lotação destes espaços
deve ser adequada à salvaguarda
da necessidade de garantir este
distanciamento. Estes espaços, à
semelhança das salas de aula,
devem ser arejadas frequentemente, sem que se prejudique a segurança dos alunos;
6. INTERVALOS: A duração dos intervalos deve ser reduzida, de forma a minimizar os
contactos entre os alunos e devem ser definidas zonas próprias para o efeito,
distribuindo as turmas pelas mesmas;
7. REFEIÇÕES: Sempre que possível, dever-se-á desfasar as turmas na utilização do
refeitório e adequar a lotação ao espaço físico disponível, salvaguardando o
distanciamento físico. Os alunos devem proceder à higienização das mãos antes das
mesmas. Todos os utilizadores do refeitório devem ser portadores de máscara até ao
momento da refeição;
8. EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE: Promover ações de educação para a saúde destinadas à
comunidade escolar que a capacite na adequação dos comportamentos individuais e de
grupo de índole preventiva para a transmissão do SARS-CoV-2;
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9. HIGIENIZAÇÃO: Devem ser implementadas medidas de higienização na ELM que
garantam a segurança de toda a comunidade escolar
que respeitem o que está designado no documento
“Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente
escolar no contexto da Pandemia COVID-19” e no que
está definido no anexo III deste Plano de
Contingência;
10. TRANSPORTE ESCOLAR: O transporte escolar
facultado pela SCMA e destinado aos alunos da ELM deve respeitar as regras instituídas
na Orientação nº 025/2020 e na Orientação 027/2020 da DGS, reportando-se para o
descrito no ponto 6.5.2. deste documento e para as medidas de higienização a garantir
nas viaturas afetas a esta atividade, de acordo com o que está definido no Anexo III.

6.6.3. PROCEDIMENTOS EM CASO DE SURTO
O documento REFERENCIAL ESCOLAS: controlo da transmissão de COVID-19 em contexto
escolar, elaborado pela DGS, faz referência às tipologias de surto e às medidas que devem ser
implementadas nos estabelecimentos escolares, de acordo com a avaliação feita pelas
autoridades de saúde locais. O Plano de Contingência, no seu subcapítulo 5.2.2., define o
procedimento a implementar numa situação de caso suspeito que possa ocorrer na ELM. Neste
está definido um algoritmo definido pela DGS que estabelece a cadeia de responsabilidades
entre os diversos intervenientes. Passamos a expor, de forma esquemática, os procedimentos a
implementar caso haja um surto na ELM, sem prejuízo da consulta do documento mencionado.
1. SURTO: «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”»;
2. CENÁRIOS SURTOS:
«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 terciária 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.»
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3.

MEDIDAS CONTROLO: O documento Referencial Escolas menciona um conjunto de
medidas que podem
ser implementadas
pelas autoridades
de saúde locais em
caso
de
surto:
«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.

4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE CONTROLO: O recebimento das medidas de controlo da
autoridade de saúde local implica a divulgação das mesmas a todos os EE e a toda a
comunidade escolar, mantendo a confidencialidade dos envolvidos. A Direção da ELM
deve garantir a aplicação destas medidas e a afetação dos recursos necessários à sua
operacionalização;

6.7. CENTROS DE DIA

O Centro de Dia é uma resposta social que “funciona durante o dia e que presta vários serviços
que ajudam a manter as pessoas idosas no seu meio social e familiar”. Um comunicado do
Governo, de 7 de agosto de 2020, informa que estes poderão reiniciar a sua atividade a partir
de 15 de agosto de 2020. Para a prossecução desta reabertura, o Instituto de Segurança Social
elaborou e divulgou um guião orientador para a reabertura da resposta social centro de dia, no
qual constam as medidas a serem implementadas, de forma a garantir a segurança do seus
utentes.
De acordo com este documento e outros, por ele mencionados como referencial, expomos os
principais medidas gerais a implementar nas RS Centros de Dia (CD) da nossa Instituição.

6.7.1. MEDIDAS GERAIS
O Guião Orientador determina a aplicação das seguintes medidas:
1.

2.

CRUZAMENTO UTENTES E COLABORADORES: Caso o Centro de Dia (CD) partilhe o seu
espaço físico com outras RS, não deve ocorrer cruzamento de utentes e ou
colaboradores, nem partilha de espaços comuns, como refeitórios ou WC;
ALARGAMENTO ESPAÇO: Em caso de necessidade e caso hajam condições
arquitetónicas e de envolvência, o espaço destinado para acolher os utentes de CD
poderá ser alargado a espaços contíguos, desde que garantam higiene, segurança e
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salubridade, bem como usados espaços exteriores privados da RS, com as mesmas
garantias;
3. MEDIDAS PREVENTIVAS: Os utentes deverão manter um distanciamento físico de 2
metros, “sempre que possível”, e
deverão usar máscara, desde que a
situação clínica o permita. Dever-se-á
promover e sensibilizar os utentes e
colaboradores para a necessidade de
higienização frequente das mãos,
principalmente antes das refeições,
antes e após ida ao WC ou contacto
com fluidos orgânicos próprios ou de outrem com as mãos (ex. espirro, tosse, contacto
com sangue, vómito, etc.), e da etiqueta respiratória, podendo disponibilizar-se
toalhetes de papel para esse efeito e caixotes de lixo, estrategicamente colocados,
para a sua recolha, evitando a sua colocação sobre as superfícies.
4. SABA: Devem estar disponíveis dispensadores de SABA à entrada e nos diversos
espaços do CD, aos quais deverão estar anexos cartazes explicativos sobre o modo
correto de lavagem das mãos;
5. AFIXAÇÃO: Devem estar afixados cartazes explicativos das medidas a garantir para a
prevenção da transmissão do SARS-CoV-2;
6. AREJAMENTO E SISTEMAS DE VENTILAÇÃO: De modo a promover o arejamento dos
espaços, devem ser mantidas abertas as janelas
e as portas, desde que garantam a segurança dos
utentes e não haja risco de acidente decorrente
desta medida. Os sistemas de ventilação e ar
condicionado devem ser sujeitos, de forma
periódica, a limpeza e a desinfeção;
7.
DESDOBRAMENTO GRUPOS: Caso não
seja possível garantir o distanciamento de
segurança de 2 metros e a não possibilidade de
ampliação do espaço afeto ao CD deverá ser
organizado um desdobramento dos utentes em grupos, “em regime de rotatividade
ou em turnos distintos de frequência, em função das necessidades do utente”.
8. HIGIENIZAÇÃO: A higienização dos espaços, nos quais se incluem as superfícies, (das
quais se destacam as superfícies de contacto, como interruptores, maçanetas de porta,
corrimãos, comando de televisão, entre outros), o pavimento e os equipamentos, é
muito importante para a prevenção do contágio através da via indireta. A DGS, através
da sua Orientação n.º 14/2020, de 21 de março, proporciona um conjunto de
recomendações para esse efeito, plasmadas de uma forma operacional nos diversos
planos de higienização que constam no Anexo III deste documento.
9. SANITÁRIOS: Os sanitários devem ser utilização exclusiva para utentes ou para
colaboradores, não podendo ser partilhados. Deve proceder-se à higienização do
sanitário, torneiras e interruptores entre cada utilização.
10. ESPAÇOS SUJOS E LIMPOS: À entrada do CD deve ser criado um espaço destinado a
recolher objetos vindos do exterior, considerado como espaço “sujo”, que deve estar
devidamente sinalizado, separado do espaço interior, considerado limpo.
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11. VESTUÁRIO: Os colaboradores do CD devem possuir fardamento e calçado para
utilização exclusiva na RS, devendo o vestuário ser lavado conforme Orientação
009/2020, de 27 de julho.
12. FORNECEDORES: Os fornecedores ou pessoas externas ao CD não deverão contactar
ou cruzar-se com os utentes e deverão utilizar portas de serviço, destinadas para esse
efeito, com proteção no calçado e com utilização de máscara.
13. COMUNICAÇÃO À DISTÂNCIA: Deve ser privilegiado a comunicação à distância com o
público, promovendo-se a utilização para esse efito das tecnologias da informação e
da comunicação;
14. ATENDIMENTO PRESENCIAL: Caso seja imprescindível o atendimento presencial, este
deve estar sujeito a agendamento, realizado num espaço que garanta o
distanciamento físico de 2 metros, que possua barreira física (ex. acrílico), com
dispensador de SABA e haja utilização obrigatória de máscara.
15. DIVULGAÇÃO E FORMAÇÃO: Todos os colaboradores devem ser informados dos
procedimentos definidos para a atividade segura do CD, no âmbito da Pandemia, bem
como do Plano de Contingência COVID-19, da Instituição. Devem ser sensibilizados e
capacitados para a cumprimento das normas definidas, nomeadamente, como atuar
perante um caso suspeito, no encaminhamento e acompanhamento a unidades de
saúde, na utilização correta de EPI (máscara, viseira, luvas, avental, bata e touca) e nos
procedimentos de higienização, no acompanhamento das refeições e na mobilização
dos utentes.
16. CAPACITAÇÃO UTENTES: Os utentes devem ser capacitados para a utilização
adequada da máscara, para o cumprimento do distanciamento físico, a higienização
das mãos e a etiqueta respiratória, bem como, para todos os comportamentos e
procedimentos que devam ser cumpridos e que constam neste Plano de Contingência.

6.7.2. REINTEGRAÇÃO IDOSOS
A admissão dos utentes, que integrem grupos de risco, deverão ser submetidos a uma avaliação
clínica prévia pelo seu médico assistente, “ponderando riscos e benefícios” desta integração.
O documento não explicita quais os critérios que devem estar subjacentes a esta orientação,
porém, segundo a Orientação nº 035/2020, de 13 de julho, considera-se grupos de risco clínico
pessoas com “doença crónica nomeadamente, com DPOC, asma, insuficiência cardíaca e doença
cardiovascular, diabetes, doença renal crónica (em hemodiálise), neoplasia maligna ativa, ou
estados de imunossupressão” (p.3), pelo que se recomenda que todos os utentes com estas
doenças devam ser submetidos a uma avaliação clínica, antes da sua readmissão no CD.
Os idosos e familiares devem ser informados das regras para a utilização do CD.
O CD deverá disponibilizar um documento escrito destinado ao familiar ou cuidador no qual
conste informações sobre a organização e o funcionamento da RS adaptado às novas
circunstâncias, o dever de informar a Direção Técnica, ou o seu substituto, em caso de ausência,
de contacto próximo do utente com casos suspeitos ou confirmados nos últimos 14 dia, o
aparecimento de quadro clínico compatível ou o diagnóstico de COVID-19 no utente ou
coabitantes da mesma residência e a definição de um canal de comunicação privilegiado, de
preferência digital.
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6.7.3. TRANSPORTE
O transporte dos utentes para o CD e de regresso ao domicílio é um dos serviços prestados no
âmbito da RS Centro de Dia. Assim, de forma a garantir a segurança dos seus utentes, procedese às seguintes recomendações, solicitando a consulta do ponto 4.16. deste documento e do
anexo III, onde consta o plano de higiene de viatura.
1. Deve privilegiar-se, sempre que possível o transporte individual, em detrimento do coletivo,
disponibilizado por familiares ou cuidadores;
2. No caso de não ser possível garantir um transporte individual e manter-se o recurso ao
transporte coletivo da Instituição, deve garantir-se as seguintes medidas de segurança:
2.1. Avaliação da temperatura antes da entrada no veículo;
2.2. Manter uma distância de segurança entre os passageiros;
2.3. Redução da lotação máxima (2/3 da capacidade);
2.4. Utilização de máscara por todos os passageiros e condutor, salvo haja situação clínica
que não permita a sua utilização (utentes);
2.5. Disponibilização de SABA junto à porta de entrada da viatura, garantindo que todos os
passageiros higienizam as mãos à entrada e à saída do veículo;
2.6. Descontaminação do veículo após cada jornada de transporte, cumprindo o definido
na Orientação n.º 14/2020, de 21 de março, e o plano de higiene da viatura, que consta
no Anexo III, deste Plano de Contingência;

6.7.4. ADMISSÃO NO CENTRO DE DIA
De forma a garantir a segurança de todos os utentes e colaboradores da RS, devem ser
implementadas um conjuntos de medidas que visem a prossecução deste objetivo:
1.

2.
3.
4.

A admissão do utente faz-se pela porta destinada para o efeito, recebidos por um
colaborador, garantindo que este procede à higienização das mãos com SABA à
entrada e que os objetos exteriores são devidamente recolhidos e guardados no
espaço “sujo”;
Avaliação da temperatura à entrada do Centro de Dia, caso não tenha sido avaliada
previamente aquando o transporte;
O acompanhante do utente deve ser, igualmente, portador de máscara, devendo o
número de acompanhantes ser o mais reduzido possível;
Caso o utente use produtos de apoio para a marcha (bengala, canadiana, tripé,
andarilho, cadeira de rodas), estes devem ser desinfetados à entrada da RS, tendo
atenção às áreas de contacto, mais suscetíveis de se encontrarem infetadas;

6.7.5. ATIVIDADES E REFEIÇÕES
As atividades realizadas e as refeições, de modo a garantir a segurança dos utentes, devem
cumprir as seguintes recomendações:
1.
2.

Os equipamentos que são partilhados devem ser desinfetados entre cada utilizador;
As atividades não devem promover uma elevada concentração de utentes,
privilegiando-se tralhos individuais ou em pequenos grupos, cumprindo as regras de
distanciamento físico, a utilização obrigatória de máscara, os circuitos sem
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3.
4.

5.
6.

7.
8.

cruzamento de pessoas, a higienização de superfícies, a desinfeção das mãos e a
etiqueta respiratória
As garrafas de água, ou com outros líquidos, usadas pelos utentes devem ser
devidamente identificadas, de modo a evitar trocas;
As refeições devem ser organizadas por grupos, de
forma a evitar a concentração de utentes,
garantindo o distanciamento físico definido;
Depois da refeição, as mesas e as cadeiras devem ser
desinfetadas;
Não devem ser disponibilizados equipamentos que
possam ter múltipla utilização sobre a mesa de
refeição, como garrafas, jarros de água, galheteiros,
etc.;
Não devem ser partilhados alimentos entre os utentes (ex. doses individuais de pão
e fruta);
A louça deve ser lavada a temperatura elevada (80°C - 90°C);

6.7.6. CASO SUSPEITO
Conforme o definido no ponto 5.1.1. deste documento, os Centros de Dia, à semelhança das
demais RS da Instituição, tem que estar dotado de uma área de isolamento, na qual estejam
disponíveis água, alimentos não perecíveis, caixote para recolha de lixo, SABA, toalhetes de
papel, máscaras cirúrgicas, luvas descartáveis e termómetro. Os procedimentos a implementar,
perante um caso suspeito, constam no referido ponto 5.1.1. deste Plano de Contingência.
Perante a existência de um caso suspeito no CD a Direção Técnica deve reportar esta ocorrência
com a maior celeridade possível, conforme o algoritmo descrito no ponto 7.2. deste documento.
A Direção Técnica deve estar na posse de um mapa com os contactos de emergência dos seus
utentes, nos quais se enquadram os contactos dos familiares ou dos cuidadores.
Os resíduos produzidos por um utente ou colaborador casos suspeito são tratados como lixo
infetado e colocado num saco branco – categoria III – e não deve ser colocado no lixo urbano
normal (Categoria I ou II).
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7. GABINETE DE CRISE, COMUNICAÇÃO INTERNA E
ARTICULAÇÃO COM AUTORIDADES DE SAÚDE

7.1.

GABINETE DE CRISE

A Mesa Administrativa da SCMA, de modo a dar uma resposta efetiva aos diversos cenários
elencados neste Plano de Contingência ou outros que se configurem perante a evolução dos
factos, criou um Gabinete de Crise, composto por sete membros, presidido pelo Provedor da
Instituição, que reunirá de forma periódica e sempre que se entender necessário, face a
alterações importantes nos acontecimentos internos ou externos da Misericórdia.

7.2.

COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA

A definição de um circuito de comunicação interna, associada a uma cadeira de comando, e de
contacto com os Media é muito importante na gestão da informação.
Assim, determina-se que, sempre que se verifique um caso suspeito numa resposta social da
Instituição, esta situação deve ser reportada imediatamente ao Diretor Geral da SCMA e,
posteriormente, por escrito, via email, à Coordenação da Saúde, aos Serviços Administrativos,
Departamento de Recursos Humanos e Medicina no Trabalho, com cc da DG.
Todos os contactos com a Comunicação Social são da responsabilidade da Direção Geral. O
gabinete de Comunicação e Imagem, em coordenação com a DG, tem a responsabilidade de
publicitar factos ocorridos nas RS da Instituição, no âmbito da infeção por SARS-CoV-2,
cumprindo o disposto no RGPD. Não são aplicáveis a esta orientação todas as informações a
proporcionar à Centro de Contacto do SNS (SNS 24) ou às autoridades de saúde nacionais,
regionais ou locais pelos demais colaboradores da Instituição.

7.3.

ARTICULAÇÃO COM AS AUTORIDADES DE SAÚDE

A articulação formal da SCMA com as autoridades de saúde nacionais, regionais e/ou locais farse-á através do Diretor Geral e do Coordenador da Saúde, em estreita articulação com os
Responsáveis/Coordenadores envolvidos neste processo.
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7.4.

SUBTITUIÇÕES

No caso de impossibilidade de exercício de funções do Diretor Geral ou de um
Responsável/Coordenador, procedemos à identificação dos respetivos substitutos:
Função/Cargo
Diretor Geral
DOGI
Economato
Central Compras
Coordenação ERPI
Coordenação SAD/CD
Coordenação da Saúde
Coordenação da Infância

Em exercício
Manuel Girão
Manuel Tiago
Carlos Neto
Fernando Alemão
Teresa Neto
Alexandra Andrade
Pedro Ferreira
Isabel Lemos
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Substituto
Rui Pinto de Almeida
Manuel Girão
Fernando Alemão
Carlos Neto
Alexandra Andrade
Teresa Neto
Enfermeiros Responsáveis UCCI e
Coordenadores ERPI
Joaquina Pombeiro e Patrícia Gaspar

8. RESPONSABILIDADES
A definição explícita de responsabilidades tem o intuito de fomentar uma maior celeridade na
tomada de decisão, uma maior transparência no processo decisório, um maior envolvimento de
todos os colaboradores no alinhamento dos seus comportamentos individuais às práticas
recomendadas nesta circunstância e na efetividade na gestão dos recursos materiais e humanos.
A dimensão e o impacto dos efeitos desta infeção são ainda desconhecidos, pelo que as medidas
devem ser proporcionais ao risco e equilibradas face aos recursos disponíveis e à racionalidade
na sua utilização, perante as necessidades presentes a cada momento.

INTERVENIENTES

RESPONSABILIDADES

Respeitar as orientações que constam no Plano de
Contingência e nas Informações Internas, elaboradas para
Colaboradores
esse efeito, bem como outras veiculadas, através dos meios
de comunicação social, pelas autoridades de saúde e/ou
Ministério da Saúde
Garantir a operacionalização do Plano de Contingência na
sua RS e a identificação dos recursos materiais que garantam
a aplicação das orientações que constam neste documento,
Informações Internas, Orientações da DGS/MS;
Garantir uma área de isolamento e os recursos materiais
que lhe devem estar alocados;
Previsão de consumo de EPI a realizar nos pedidos semanais
Coordenadores/Responsáveis ao Economato;
de RS
Reporte dos casos suspeitos e/ou confirmados (utentes e
colaboradores), conforme orientação do Plano de
Contingência ou Informações internas elaboradas para esse
efeito;
Divulgar, junto dos seus colaboradores e clientes, as
orientações aplicáveis na sua RS, capacitando-o para a sua
execução, bem como afixar os cartazes recomendados pelas
autoridades de saúde;
Definir circuitos de comunicação eficientes e efetivos entre
os seus membros e a Direção, que respeitem o RGPD;
Definir procedimentos clínicos para garantir os cuidados de
saúde a assegurar na circunstância de doença aguda, caso o
Equipas de Saúde ERPI/UCCI
utente infetado permaneça na RS;
Definir quais os recursos clínicos, e respetivo stock, de forma
a permitir a prestação dos cuidados de saúde previstos
Articular-se e comunicar pontos de situação diários à
Direção e Coordenação da Saúde em caso de surto (nº de
novos casos, prevalência, nº de agudizações e nº de mortes);
Difusão das Orientações emanadas pelas autoridades de
saúde nacionais
Articulação com a Direção Geral e os demais Coordenadores
e Responsáveis da Instituição
Coordenação da Saúde
Articulação com as autoridades de saúde nacionais
Elaboração e Revisão do Plano de Contingência e submissão
das versões ao Diretor Geral para validação
Página 57 de 144

Elaboração de Informações Internas, com o intuito de
operacionalizar as medidas a implementar, visando a
contenção e/ou a mitigação da infeção viral
Articulação com as Equipas de Saúde e garantir apoio na
prossecução das suas atividades assistenciais
Garantir a alocação dos recursos materiais solicitados pelas
diversas RS, tendo por base a racionalidade na utilização e
disponibilidade dos mesmos
Disponibilizar kits máscaras e batas nas RS enquadráveis
Garantir a colocação de dispensadores e SABA nas RS
Economato
enquadráveis
Garantir stocks internos de bens que tenham que ser
alocados com celeridade nas RS, como EPI ou material
clínico, caso haja previsibilidade de rutura no fornecedor ou
em que o período para a sua aquisição seja alargado no
tempo
Gabinete de Comunicação e Disponibilizar a informação a disponibilizar sobre factos
Imagem
ocorridos na SCMA
Garantir a aplicação do RGPD na gestão deste processo
Implementar as obrigações da Instituição que se configuram
no âmbito da Medicina no Trabalho e aplicáveis na situação
presente
Medicina no Trabalho
Articular com os Responsáveis/Coordenadores das RS o
regresso ao trabalho dos colaboradores com infeção por
SRAS-CoV-2 confirmada
DOGI e Manutenção
Garantir a operacionalidade dos equipamentos e das
Instalações, de modo a manter a atividade assistencial das
diversas RS
Transportes
Garantir alocação de recursos materiais e humanos em
tempo útil, sempre que requerida a sua participação
DRH
e
Serviços Avaliação do impacto da infeção por SARS-CoV-2 nos
Administrativos
recursos humanos
Encontrar meios para suprir necessidades extraordinárias de
RH
Direção Geral
Tomada de decisão e coordenação na gestão dos recursos
humanos e materiais da Instituição
Contacto com a Comunicação Social e as autoridades de
saúde nacionais, regionais e locais
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9. AVALIAÇÃO
O Plano de Contingência e as medidas nele propostas serão avaliadas após a entrada na fase de
recuperação da epidemia, através de um relatório escrito elaborado pela Coordenação da
Saúde. No decurso das fases intermédias – contenção e mitigação -, as medidas implementadas
pelo PC serão alvo de aferição e adequação, quer em termos organizacionais, quer em termos
de alocação extraordinária de recursos, de acordo com a evolução da situação, pelo Gabinete
de Crise.
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10.

CONCLUSÃO

O Plano de Contingência da Santa Casa da Misericórdia da Amadora, elaborado para dar
resposta à infeção do novo vírus COVID-19 (SARS-CoV-2), visa proporcionar um suporte escrito
a todos os colaboradores da Instituição. Nele se agrega informação científica considerada
relevante, fazendo, igualmente, eco das orientações emanadas pelas autoridades de saúde
nacionais, atualizadas à data da sua versão, e orientações para a sua atividade assistencial e de
prestação de serviços. Tem uma natureza circunstancial, dada a volatilidade e a velocidade da
produção de conhecimento científico, pelo que irá carecer de novas atualizações. Está muito
focado para uma etapa de contenção, embora pretenda dar orientações para a fase seguinte –
mitigação -, dada a fase de incerteza em que nos encontramos e a necessidade de se
desenvolverem respostas rápidas.
A disponibilidade de informação é a melhor forma de combater o alarmismo e a irracionalidade
na tomada de decisão. Este é um dos objetivos deste documento e uma das estratégias da
Direção Geral da nossa Instituição, pelo que tudo faremos para manter uma comunicação
uníssona e alinhada com a verdadeira dimensão da infeção e a proporcionalidade dos riscos que
estão, a cada momento, presentes na comunidade, em geral, e na nossa Misericórdia em
Particular.
Este Plano será revisto mensalmente. Todavia, sempre que se verificar a publicação de
orientações mais atualizadas e aplicáveis às atividades da Instituição, a transição para a etapa
de mitigação ou ocorrer uma alteração significativa do curso da infeção, proceder-se-á a uma
nova revisão.
Contamos com a serenidade e a participação de todos os colaboradores da Instituição, na firme
convicção de que o todo é maior que a soma das partes e que todos temos um papel a
desempenhar neste desafio global e local. A participação, a cooperação e a responsabilização
potenciam a confiança da comunidade na nossa Instituição, encontrando nela um parceiro
importante e fiável no trabalho comunitário, que alicerça a nossa atividade. Ser Misericórdia é
Bem Servir em todas as circunstâncias, mesmo nas mais difíceis.
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ANEXO I: AREAS DE ISOLAMENTO POR RESPOSTA SOCIAL
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RESPOSTA SOCIAL

EXISTÊNCIA ÁREA
ISOLAMENO

LOCAL DEFINIDO ou
DENOMINAÇÃO

UCCI Sagrada Família
LSF
LSA
URASM
Campus Social (RSI)
ELM
CRSI
CD e SAD Casal da Mira
Centro S. Francisco
Creche Sta Teresinha
Centro Sta Clara
Creche Rainha D. Leonor
Creche ELM
CASSA (SAD Centro)
Serviços Administrativos
CLIMA

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sala Tratamentos Piso 2
Quartos 12, 13 e 14 (1º Andar)
Gabinete de Estética
Apartamento 111, 112 e 314
Sala Atendimento (Piso 0)
Sala 2E
Gabinete Médico
Sala de Materiais
Definida, mas não especificada
Definida, mas não especificada
Sala de Acolhimento
Sala de Isolamento
Sala de Isolamento
Definida, mas não especificada
Sala 2E (ELM)
Gabinete de Ginecologia
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ANEXO II: GUIÃO DE ORIENTAÇÕES | SÁUDE, HIGIENE E
SEGURANÇA (PROGRAMA APRENDER & BRINCAR - COVID 19)
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13

INTRODUÇÃO
A previsibilidade de abertura dos espaços de atividades de animação e de apoio à família (AAAF)
para as crianças que frequentam os Jardins de Infância importa planear e definir linhas
orientadoras, nas seguintes dimensões:


Saúde, Segurança e Higiene: elementos promotores de confiança nas Famílias e
geradores da perceção de um serviço seguro;



Recursos Humanos: adaptação e ajustamento das condições sociais de cada colaborador
e afetação na reabertura.



Administrativa: para garantir a sustentabilidade das respostas sociais;

O Plano de Contingência de cada Agrupamento Escolas é o documento orientador das medidas
de combate e prevenção à COVID-19 e que se mantêm no período de apoio à família. Os
procedimentos, abaixo listados, vêm reforçar as medidas de proteção pessoal e a utilizam de
espaços, não existindo sobreposição de orientações mas antes complementaridade de
salvaguardar a saúde de todos os agentes educativos.
1. GUIÃO SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA
ENQUADRAMENTO
Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional declarada pela Organização
Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à classificação do vírus como uma
pandemia, no dia 11 de março de 2020, o Governo, através do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13
de março, aprovou um conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação
epidemiológica da doença COVID-19, entre as quais a suspensão das atividades letivas, não
letivas e formativas dos equipamentos sociais de apoio à primeira infância.
OBJETIVO
O presente guião define um conjunto de normas a observar na reabertura das respostas sociais
no sentido de orientar e harmonizar o processo, de modo seguro e informado, tendo em vista a
segurança das crianças e dos profissionais.
Este documento não dispensa a consulta do Plano de Contingência da Santa Casa da
Misericórdia da Amadora, do documento “COVID-19, recomendações para adaptar os locais de
trabalho | proteger os trabalhadores” e os Planos de Contingência dos Agrupamentos Escolas
(PCA). E de outras orientações ou legislação aplicáveis. Paralelamente, serão disponibilizadas
fichas técnicas de verificação que ajudem os profissionais a cumprir as orientações.

Página 69 de 144

Todas as instituições deverão rever e adaptar os seus planos de contingência COVID19, de
acordo com a orientação 006/2020 da Direção-geral da Saúde (DGS), devendo contemplar:
a. Os procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19;
b. Definição de uma área de isolamento, devidamente equipada com telefone, cadeira,
água e alguns alimentos não perecíveis, e acesso a instalação sanitária; - Definida no
PCA;
c. Circuitos necessários para o caso suspeito chegar e sair da área de isolamento; - Definida
PCA;
d. A atualização dos contactos de emergência das crianças e do fluxo de informação aos
encarregados de educação;
e. A gestão dos recursos humanos de forma a prever substituições na eventualidade de
absentismo por doença, necessidade de isolamento ou para prestação de cuidados a
familiar de alguns dos seus elementos.
Deve ser dada formação a todos os funcionários relativa ao Plano de Contingência e às medidas
de prevenção e controlo da transmissão da COVID-19.
Sempre que o equipamento escolar disponha de espaços que não estão a ser utilizados, poderá
ser viável a expansão das atividades de tempos livres para estes espaços em articulação com as
Direções dos Agrupamentos Escolas e as Coordenações Locais. Devem ser informados todos os
encarregados de educação relativamente às novas normas de conduta do espaço e medidas de
prevenção e controlo da transmissão da COVID-19. - Definida no PCA
A informação deve estar afixada em locais visíveis do equipamento escolar e/ou ser enviada por
via informática.
Devem ser assegurada a existência das condições necessárias para adotar as medidas
preventivas recomendadas: Definida no PCA
a. Sanitários com água, sabão líquido com dispositivo doseador e toalhetes de papel de
uso único, para a promoção das boas práticas de higiene, nomeadamente a higienização
das mãos;
b. Material para os procedimentos adequados de desinfeção e limpeza dos edifícios
escolares, de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS;
c. Gestão de resíduos diária, sem necessidade de proceder a tratamento especial;
d. Equipamentos de proteção, nomeadamente máscaras, para todo o pessoal;
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e. Dispensador de solução à base de álcool para as pessoas desinfetarem as mãos à
entrada e à saída das salas de atividades (um por sala).
Adaptação das normas reguladoras das condições de instalação e funcionamento, sem prejuízo
dos indicadores legais previstos, sempre que possível, e com as necessárias adaptações a cada
caso concreto:
• Nas salas/divisões de atividades das crianças, deverá ser assegurado o máximo de
distanciamento físico possível (1,5 a 2m) entre pessoas;
1.1 Procedimentos prévios à reabertura do estabelecimento:
• Assegurar a limpeza geral das instalações, em edifícios com funcionamento exclusivo de
serviços de atividades de tempos livres; - Definida no PCA
• A higienização dos espaços deve ser feita em conformidade com a orientação 014/2020 da
DGS; - Definida no PCA
• Testagem de rastreio à COVID-19 aos profissionais;
• Preparação e sinalização visível dos espaços, criando espaços “sujos” e espaços “limpos” e
estabelecer diferentes circuitos de entrada e de saída, sempre que possível; - Definida no PCA
• Deve articular-se com os pais ou outros responsáveis pela criança, as entrada e saídas, para
evitar-se aglomerados no portão do equipamento escolar
• Implementação de procedimentos de vigilância ativa e cumprimento rigoroso de todas as
orientações da DGS;
• Reorganização de processos, optando pela desmaterialização e privilegiando os meios digitais.

1.2 Formação e informação
Todos os profissionais e pais e encarregados de educação devem ser informados sobre o Plano
de contingência COVID-19 - Definida no PCA.
Deve ser dada formação aos profissionais sobre:
• Conteúdos programáticos relativos à ativação dos seus planos de contingência,
nomeadamente à forma de atuação caso exista uma situação de suspeita de contágio de uma
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criança ou funcionário, o acompanhamento da mesma durante o processo de isolamento e ao
encaminhamento para os serviços de saúde competentes;
• Utilização correta do equipamento de proteção individual (EPI), nomeadamente sobre a forma
de o colocar, retirar e manter.
• As instituições devem disponibilizar aos pais/encarregados de educação informação escrita,
de preferência por via eletrónica, sobre o início das atividades e sobre todas as alterações à
organização e funcionamento, face ao contexto da COVID-19, bem como instruções para
informar sempre que a criança ou alguém com quem a mesma tenha estado em contacto
recente apresente sintomas sugestivos de COVID-19;
• Devem ser criados circuitos de comunicação com os pais/encarregados de educação,
assegurando que a passagem da informação relativa à criança é devidamente efetuada
(privilegiar, sempre que possível, canais digitais).
1.3 Organização geral
• As crianças e funcionários devem ser organizados em salas fixas (a cada funcionário deve
corresponder apenas um grupo) e os espaços definidos em função deste seccionamento de
forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes;
• Os espaços não necessários para o alargamento dos grupos em virtude da divisão dos mesmos
devem estar encerrados. Esta medida não se aplica às salas de refeições; - Definida no PCA.
• Dando cumprimento aos pontos anteriores, devem ser organizados horários e circuitos de
forma a evitar o cruzamento entre pessoas: - Definida no PCA.
a. b. Definir circuitos de entrada e saída da sala de atividades para cada grupo, evitando o
cruzamento de pessoas;
b. À chegada e saída, as crianças devem ser entregues/recebidas individualmente pelo seu
encarregado de educação, ou por alguém por ele designado, à porta do equipamento
escolar, evitando a circulação dos encarregados de educação dentro da escola e jardins
de infância;
c. Se possível, manter a ventilação e arejamento das salas e corredores dos
estabelecimentos;
d. O acesso à sala deve ser limitado apenas ao pessoal afeto à mesma.
• A sala de atividades deve ser organizada dando cumprimento a:
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a. Deve ser mantida a mesma sala de atividades para cada grupo, de forma a evitar a
circulação das crianças e profissionais;
b. Nas salas em que as crianças se sentem ou circulam no chão, devem deixar o calçado à
entrada, podendo ser solicitado aos encarregados de educação que levem um par de
calçado extra a deixar ao cuidado dos profissionais. Os funcionários deverão cumprir a
mesma orientação nas salas em questão.
c. Assegurar, sempre que possível, que as crianças não partilham objetos;
d. Garantir material individual necessário para cada atividade;
e. Pedir aos encarregados de educação que não deixem as crianças levar brinquedos ou
outros objetos não necessários de casa;
f.

Remover da sala todos os acessórios não essenciais para as atividades lúdicopedagógicas, reforçando a limpeza e desinfeção em todos os outros;

• Se possível, manter as janelas e portas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do
ar dentro do espaço. Caso haja equipamento como ar condicionado, este nunca deve ser ligado
em modo de recirculação de ar. Deve ser mantida uma adequada e frequente manutenção dos
sistemas de filtragem.
1.4 Acesso às instalações
• As crianças devem ser entregues e recolhidas apenas à porta do equipamento escolar;
• Nos períodos de acolhimento, as crianças deverão ser entregues a um profissional destacado
para o efeito.
• O número de pessoas autorizadas a entregar/recolher cada criança deve ser limitado;
• As crianças devem ter sempre duas mudas de roupa lavada no estabelecimento;
• Os profissionais devem ter sempre uma muda de roupa lavada no estabelecimento;
• As crianças e os profissionais devem ter calçado confortável para uso exclusivo no interior do
estabelecimento, admitindo-se o uso de meias antiderrapantes;
• Não se pode trazer brinquedos ou mochilas/sacos de casa;
• Deve-se restringir o acesso a crianças e profissionais com sintomas de qualquer doença.
• Deve garantir-se que as pessoas externas só entram no estabelecimento excecionalmente e
de forma segura. Devem entrar pelas portas de serviço, devidamente higienizados, com
proteção do calçado e máscara (não se podem cruzar com as crianças). - Definida no PCA.
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1.5 Espaços e normas de prevenção de risco de contaminação
• Deve ser assegurada a higienização frequente dos brinquedos, materiais pedagógicos (p.e.
lápis, pincéis) e equipamentos utilizados pelas crianças com produtos adequados, várias vezes
ao dia, de acordo com a orientação 14/2020 da DGS; - Definida no PCA.
• Deve ser assegurada a higienização dos locais mais suscetíveis de contaminação (como
corrimãos, interruptores e maçanetas de portas e janelas); - Definida no PCA.
• Deverão ser disponibilizados lenços de papel descartáveis nas salas; - Agrupamento Escolas e
Câmara Municipal da Amadora
• Deve proceder-se à renovação de ar das salas e espaços fechados, de acordo com orientações
da DGS, mantendo, sempre que possível, as portas abertas;
• Caso haja equipamento como ar condicionado, este nunca deve ser ligado em modo de
recirculação de ar. Deve ser mantida uma adequada e frequente manutenção dos sistemas de
filtragem;
• Deve assegurar-se, quando possível, o arejamento noturno das instalações;
• Deve evitar-se a concentração de crianças em espaços não arejados;
• Devem ser reduzidos ao indispensável os contactos próximos entre colaboradores e crianças;
• Deve garantir-se a utilização de máscaras por parte dos trabalhadores (e, quando necessário,
luvas ou outro equipamento), de acordo com orientações da DGS;
• Deve garantir-se que em nenhuma situação são colocadas máscaras às crianças;
• Deve reforçar-se a lavagem/desinfeção frequente das mãos, por parte de todos os
profissionais, bem como das crianças, apoiadas pelos profissionais, e verificar-se o cumprimento
rigoroso das regras de etiqueta respiratória, por parte dos profissionais;
• Deve ser evitado o uso de joias (p.e. anéis, pulseiras) no local de trabalho;
• Devem ser disponibilizados recipientes individuais de água para todas as crianças e
profissionais, devidamente identificados;
• Deve existir uma sala de isolamento para eventuais casos suspeitos de COVID19, equipada de
acordo com a orientação 006/2020 da DGS, acautelando que este espaço de isolamento esteja
sempre disponível.
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• Perante um caso suspeito de infeção, a instituição deve ativar as medidas do plano de
contingência; - Definida no PCA.
• Os trabalhadores devem ser informados de como proceder em caso de identificação de um
caso suspeito na instituição, de acordo com os respetivos planos de contingência.
1.6 Cuidados genéricos nas rotinas com as crianças
Os profissionais, na medida do possível, ao lavar, alimentar ou segurar crianças muito pequenas
devem:
• Evitar tocar na face, olhos ou boca da criança sem ter as mãos higienizadas;
• Limpar o nariz da criança com lenço descartável que é colocado em recipiente próprio;
• Lavar as mãos, o pescoço e qualquer local tocado pelas secreções de uma criança;
• Trocar de roupa, sempre que necessário, perante a existência de secreções, procedimento que
deve ser acompanhado de posterior lavagem das mãos. Esta troca de roupa deve estender-se
às crianças.

1.7 Refeições
• Durante o período de refeições as medidas de distanciamento e higiene devem ser mantidas:
a. A deslocação para a sala de refeições, caso aplicável, deve ser desfasada para diminuir
o cruzamento de crianças, ou em alternativa considerar fazer as refeições na sala de
atividades;
b. Antes do consumo das refeições, as crianças devem ser levadas a lavar as mãos e
ajudadas para a sua realização de forma correta;
c. Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento
físico possível (1,5 a 2 m) entre pessoas;
d. Deve ser realizada a adequada descontaminação das superfícies utilizadas entre trocas
de turno (mesas, cadeiras, entre outras).
• Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos;
• Os equipamentos e utensílios da criança a devolver aos pais devem ser colocados em saco
descartável;

Página 75 de 144

• As pausas da equipa para almoço deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento físico
entre os profissionais;
• Sempre que existam outros profissionais afetos a outros serviços, os profissionais afetos às
atividades de tempos livres e componente de apoio à família, sempre que possível, fazer as
refeições em local distinto do refeitório dos outros profissionais;
• No caso as refeições serem entregues pela instituição, o responsável pela entrega não deve
entrar no equipamento escolar, devendo estar devidamente equipado de luvas e máscara.
Caso os pais forneçam a refeição das crianças, o material deve vir devidamente acondicionado
e aquando da entrega da criança, esta deve retirar o recipiente da refeição de dentro do saco
descartável e colocá-lo em recipiente próprio.
1.8 Utilização das casas de banho
• As idas à casa de banho devem ser, no máximo, de 2 crianças de cada vez;
• A limpeza e desinfeção das sanitas, interruptores e torneiras deve ser feita frequentemente;
• As portas deverão, na medida do possível, permanecer sempre abertas para evitar o contacto
constante com as mesmas;
• Os profissionais e os profissionais de outros serviços educativos não devem partilhar as
instalações sanitárias; - Definida no PCA.
1.9 Atividades pedagógicas, lúdicas e de motricidade
• Nesta fase deverão ser cancelados os espetáculos, as festas internas, as reuniões de pais
presenciais, as idas à praia, a natação, etc.
• O número de brinquedos/ jogos e material lúdico por sala deve ser reduzido;
• Deve-se remover da sala, os brinquedos que não são facilmente laváveis (p.e. peluches,
massinhas e travesseiros, tapetes de atividade sensorial, entre outros);
• As atividades devem ser desenvolvidas, preferencialmente, em pequenos grupos ou
individualmente, apoiadas pelos profissionais que se encontram com as crianças;
• Os grupos de crianças devem manter-se em salas separadas;
• O projeto pedagógico devem sofrer as devidas adaptações, sendo eliminadas todas as
atividades extra ou com participantes externos
1.10 Condições do Transporte
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• Sempre que possível, deve ser privilegiado o transporte individual das crianças pelos
encarregados de educação ou por alguém por eles designado.
1.11 Perante um Caso Suspeito
• Perante a identificação de um caso suspeito, este deve ser encaminhado para a área de
isolamento, pelos circuitos definidos no PCA.
• Os encarregados de educação do caso suspeito devem ser de imediato contactados e
aconselhados a contactar o SNS 24 (808 24 24 24).
• Todos os encarregados de educação devem ser informados em caso de existência de um caso
suspeito na instituição.
• As Autoridades de Saúde locais devem ser imediatamente informadas do caso suspeito e dos
contactos da turma/grupo, de forma a facilitar a aplicação de medidas de Saúde Pública aos
contactos de alto risco. Para o efeito os estabelecimentos devem manter atualizados os
contactos das Autoridades de Saúde territorialmente competentes.
• Deve-se reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito e da
área de isolamento, nos termos da Orientação 14/2020 da DGS.
• Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em duplo saco de
plástico e resistentes, com dois nós apertados, preferencialmente com um adesivo/atilho e
devem ser colocados em contentores de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção
(nunca em ecopontos).
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FICHAS TÉCNICAS
N.º 1 | ESPAÇOS
Áreas de

Orientações e procedimentos

Intervenção
Espaços Exteriores

Divididos e utilizados por cada grupo de 15 utentes;

Refeitórios e/ou

Utilização e frequência repartida por cada grupo de 15 utentes e

Polivalentes

distanciamento social assegurado;

Casas de Banho

Capacidade máxima de 2 utente;

Sala(s)

Número máximo de 15 utentes por cada sala;
Utilização de espaços do ATL e/ou salas disponíveis não ocupadas no
período letivo e com distanciamento social entre utentes.

N.º 2 | ATIVIDADES
Áreas de

Orientações e procedimentos

Intervenção
Acolhimento e

No portão de cada escola;

Entrega de Utentes

Os Pais e Encarregados de Educação estão impedidos de entrada no
equipamento escolar.

Atividades

Preferencialmente em espaços exteriores e recurso a material de uso
ao ar livre;
Colocação de mesas e cadeiras no exterior para tornar possível a
elaboração trabalhos de expressão plástica, jogos de tabuleiro e
demais atividades lúdicas;
Organização individual dos materiais de desgaste por utente;

N.º 3 | MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Áreas de

Orientações e procedimentos

Intervenção
Medidas de proteção

Uso obrigatório de máscaras;

individual

Lavagem frequente das mãos com água e sabão e/ou gel
desinfetante;
Etiqueta respiratória;
Medição da temperatura duas vez por dia dos colaboradores.
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Utilização

EQUIPAS
Obrigatório

Frequente

Gel Desinfetante

Facultativo

X

Máscaras

X

Viseiras

X

Luvas

X

Detergentes Limpeza

X

Termómetro

X
UTENTES

Utilização

Obrigatório

Frequente

Gel Desinfetante

Facultativo

X

Máscaras

X

Viseiras

X

• As requisições dos Equipamentos de Proteção Individual são fornecidos pela Instituição apenas
aos seus colaboradores. A responsabilidade pela aquisição e fornecimento, de outro tipo de
recursos materiais, à comunidade escolar é da competência de cada Agrupamento Escolas e/ou
do Município.

Amadora, 14 de Maio de 2020
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ANEXO III: INSTRUÇÕES TRABALHO: UTILIZAÇÃO DE EPI E
HIGIENIZAÇÃO
(Drª Isabel Lopes)
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INSTRUÇÃO DE TRABALHO
Colocação, utilização e remoção de máscaras de proteção
(Drª Isabel Lopes)

O uso de máscara durante a pandemia de coronavírus é importante, mas requer
cuidados. Tome nota dos conselhos da Organização Mundial da Saúde.

NOTA: Deve sempre verificar instrução de uso do fabricante/fornecedor

OUTRAS RECOMENDAÇÕES:
- NÃO BAIXAR A MÁSCARA ABAIXO DO QUEIXO E VOLTAR A COLOCÁ - LA.
- NÃO TOCAR NO TECIDO PARA A RETIRAR.
- LAVAR AS MÃOS TANTO AO COLOCAR COMO DEPOIS QUANDO A VAI RETIRAR (SEGURANDO
OS ELÁSTICOS), E LAVAR AS MÃOS NOVAMENTE APÓS DEPOSITAR A MÁSCARA DENTRO DE
UM SACO PLÁSTICO OU PAPEL E DEITÁ – LO ATADO NO LIXO COMUM.
- PREFERENCIALMENTE DEVERÁ MANTER O CABELO ATADO PARA EVITAR QUE O CABELO
TOQUE NA MÁSCARA OU CARA E ASSIM LEVAR AS MÃOS A CARA ENQUANTO USA MÁSCARA.

Página 81 de 144

INSTRUÇÃO DE TRABALHO
Colocação, utilização e remoção de luvas de proteção
(Drª Isabel Lopes)

COLOCAÇÃO DAS LUVAS
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Coloque as luvas e estenda-as até cobrir o punho.
Troque de luvas no período de pausas para comer ou quando
estiver danificada.
Nunca toque desnecessariamente em superfícies e materiais
(tais como telefones, maçanetas, portas) quando estiver com
luvas.
Não lavar ou usar novamente o mesmo par de luvas.
As luvas não devem ser reutilizadas.
O uso de luvas não substitui a higiene das mãos. Proceder à
higiene das mãos imediatamente após a retirada das luvas.

RETIRADA DAS LUVAS
Lembre-se: Durante a retirada das luvas evite tocar no lado externo, pois elas estarão
contaminadas.

1. Com as duas mãos ainda com as luvas, segure a parte externa de uma
luva na parte superior do pulso.
2. Retire esta primeira luva, afastando-se do corpo e do pulso até as
pontas dos dedos, virando a luva de dentro para fora.
3. Segure a luva que você acabou de remover em sua mão que ainda
possui luva.
4. Com a mão sem luva, retire a segunda luva inserindo os dedos dentro
da luva na parte superior do pulso.
5. Vire a segunda luva do avesso enquanto a inclina para longe do
corpo, deixando a primeira luva dentro da segunda.
6. Deite as luvas num saco do lixo resistente no lixo comum.
7. Não reutilize as luvas.
8. Lave as mãos com água e sabão ou higienize com solução alcoólica.
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INSTRUÇÃO DE TRABALHO
Colocação, utilização e remoção de óculos de proteção ou protetor
facial
(Drª Isabel Lopes)

COLOCAÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO OU PROTETOR FACIAL

1.

Apoie a viseira do protetor facial na testa e passe o elástico

pela parte superior da cabeça. No caso dos óculos, coloque da forma
usual.
2.

Os equipamentos devem ser de uso exclusivo para cada

profissional responsável pela assistência, sendo necessária a higiene
correta após o uso.

RETIRADA DOS ÓCULOS DE PROTEÇÃO OU PROTETOR FACIAL

1. A face externa dos óculos ou viseira facial estão contaminadas.
2. Segure unicamente pelas armações.
3. Coloque no contentor próprio, a fim de serem descontaminadas.
4. Sugere-se a limpeza e desinfecção, de acordo com as instruções de
reprocessamento do fabricante.
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INSTRUÇÃO DE TRABALHO
Colocação, utilização e remoção de avental ou bata de proteção
(Drª Isabel Lopes)

COLOCAÇÃO DE AVENTAL OU BATA DE PROTEÇÃO
A decisão entre escolher avental ou bata depende da extensão do contacto e do maior ou
menor risco de contaminação. Devem ser retirados imediatamente após a realização da tarefa
de limpeza.
Lembre-se: Nunca amarre o avental ou bata pela frente

1. Vista o avental ou capote primeiramente pelas mangas, ajustando as
amarras nas costas e cintura.

2. Certifique-se de que o tronco esteja totalmente coberto, bem como
os braços e os punhos (no caso de bata).

RETIRADA DE AVENTAL OU BATA DE PROTEÇÃO
Lembre-se: Durante a retirada do avental ou bata, evite tocar o lado externo, pois estará
contaminado.
1.

Abra as tiras e solte as amarras.

2. Empurre pelo pescoço e pelos ombros, tocando apenas a parte interna
do avental/bata.
3.

Retire o avental/bata pelo avesso.

4. Dobre ou enrole numa trouxa e deite num saco do lixo resistente e feche
o mesmo.

5.

Lave as mãos com água e sabão ou higienize com solução alcoólica.
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INSTRUÇÃO DE TRABALHO
Plano de Higiene da Área de Isolamento
(Drª Isabel Lopes)

De acordo com a orientação 014 da DGS, e como medida adicional de cuidados na limpeza e
desinfeção de superfícies, de modo a prevenir a disseminação da COVID-19, esta Instrução de
Trabalho (IT) será considerada como aditamento ao Plano de Higiene já existente;
Esta IT deverá estar afixada e um sistema de registo adicional, será o comprovativo, da
implementação desta IT;
Caso sejam adquiridos novos produtos, além dos constantes no Plano de Higiene já existente,
deverão ser requeridas as Fichas Técnicas e de Segurança, respetivas.
1. Técnicas de Limpeza
A limpeza deve ser sempre húmida não usar aspiradores a seco, salvo se forem aspiradores com
tanque de água que recolhe a sujidade na água; este depósito deve ser despejado e lavado entre
cada uma das áreas a aspirar;
Deve ser realizada sempre no sentido de cima para baixo e, das áreas mais limpas, para as mais
sujas:






Paredes e teto (se aplicável)
Superfícies acima do chão (bancadas, mesas, cadeiras, corrimãos, outros);
Equipamentos existentes nas áreas;
Instalações sanitárias;
Chão – é o último a limpar.

2. Materiais de limpeza
Em relação aos materiais de limpeza, os estabelecimentos devem assegurar-se que o balde e
esfregona devem ser diferentes. Ter definido, diferenciando por cores, ou zona de
armazenagem, o balde e esfregona usados nas áreas de isolamento e respetivo WC.
3. Produtos de limpeza e desinfeção e Instruções de Higienização
Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas de quarentena ou isolamento, de suspeito ou
doente confirmado, deve seguir as seguintes indicações:
 Esperar pelo menos 20 minutos depois de a pessoa doente, ou suspeita de estar doente
sair da área de isolamento/quarentena e, só depois, iniciar os procedimentos de limpeza
em segurança;
 Higienizar primeiro as superfícies e só depois o pavimento.
o Lavar com água e detergente HDM20
o Em seguida, espalhar uniformemente a solução de lixívia nas superfícies solução
de LIXÍVIA com concentração original de 5% ou mais de cloro livre na proporção
de 1/50;
o Deixar atuar a lixívia nas superfícies durante pelo menos 10 minutos;
o De seguida enxaguar as superfícies só com água quente;
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o

Deixar secar ao ar.

4. Uso de equipamentos de proteção individual pelos funcionários de limpeza:
Em relação a equipamentos de proteção individual, os estabelecimentos devem assegurar-se
que:





Os funcionários que limpam as áreas de alimentação não são os mesmos que limpam as
casas de banho;
Nesta fase de possível disseminação do vírus, aconselha-se a que os profissionais de
limpeza usem:
o Bata impermeável, embora possa também ser usado um avental impermeável
por cima da farda (não usar a roupa que traz de casa);
o Uma máscara comum bem ajustada à face. A máscara deve ser mudada sempre
que estiver húmida (mínimo de 4-6 horas);
o Luvas resistentes aos desinfetantes (de usar e deitar fora);
Utilizar uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio só para as limpezas; a farda
deve ser lavada nos locais de trabalho e preferencialmente em máquina com ciclo de
lavagem e desinfeção pelo calor. Não deve ser levada para casa, para ser lavada pelos
funcionários;

Diluições de lixívia
Diluição de lixívia para desinfeção, na concentração original de cloro livre a 5%, na diluição de
1/50, ou seja, 1 parte de lixívia em 49 partes iguais de água. A lixívia deve ser diluída na altura
de utilizar.
Concentração original da
Para obter 1 litro de solução de lixívia a 1000 ppm pronta a
lixívia
utilizar
%
Volume de lixívia
Volume de água
5
20 ml
980 ml
Concentração original da
Para obter 5 litro de solução de lixívia a 1000 ppm pronta a
lixívia
utilizar
%
Volume de lixívia
Volume de água
5
100 ml
4900 ml
Concentração original da
Para obter 10 litro de solução de lixívia a 1000 ppm pronta a
lixívia
utilizar
%
Volume de lixívia
Volume de água
5
200 ml
9800 ml
Diluições do HDM20
Diluição do detergente, na proporção de 5%.
Para obter 1 litro de solução
Volume de HDM20
Volume de água
50 ml
950 ml
Para obter 5 litro de solução
Volume de HDM20
Volume de água
250 ml
4750 ml
Para obter 10 litro de solução
Volume de HDM20
Volume de água
500 ml
9500 ml
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INSTRUÇÃO DE TRABALHO
Plano de Higiene Áreas com Produto Orgânicos
(Drª Isabel Lopes)

De acordo com a orientação 014 da DGS, e como medida adicional de cuidados na limpeza e
desinfeção de superfícies, de modo a prevenir a disseminação da COVID-19, esta Instrução de
Trabalho (IT) será considerada como aditamento ao Plano de Higiene já existente;
Esta IT deverá estar afixada e um sistema de registo adicional, será o comprovativo, da
implementação desta IT;
1. Técnicas de Limpeza
A limpeza deve ser sempre húmida não usar aspiradores a seco, salvo se forem aspiradores com
tanque de água que recolhe a sujidade na água; este depósito deve ser despejado e lavado entre
cada uma das áreas a aspirar;
Deve ser realizada sempre no sentido de cima para baixo e, das áreas mais limpas, para as mais
sujas:






Paredes e teto (se aplicável)
Superfícies acima do chão (bancadas, mesas, cadeiras, corrimãos, outros);
Equipamentos existentes nas áreas;
Instalações sanitárias;
Chão – é o último a limpar.

2. Materiais de limpeza
Em relação aos materiais de limpeza, os estabelecimentos devem assegurar-se que o balde e
esfregona devem ser diferentes. Ter definido, diferenciando por cores, ou zona de
armazenagem, o balde e esfregona usados nas áreas com sangue e produtos orgânicos.
3. Produtos de limpeza e desinfeção e Instruções de Utilização
Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas que contenham sangue ou outros produtos
orgânicos (vómito, urina, fezes), deve seguir as seguintes indicações:









Absorver o mais possível o derrame com papel absorvente para não espalhar os líquidos;
Aplicar de seguida a solução de LIXÍVIA na diluição de 1/9 partes iguais de água;
Deixar atuar durante pelo menos 10 minutos; tapar a zona afetada com toalhetes para
que as pessoas não pisem e colocar o dispositivo de alerta para zona em limpeza de
manutenção;
Lavar a área suja com água e detergente HDM20;
Enxaguar só com água e deixar secar ao ar.
Desinfeção com solução de LIXÍVIA diluída 1/50 em água.
No final substituir a farda, e se necessário o calçado. A farda deve ser lavada no local de
trabalho e preferencialmente em máquina com ciclo de lavagem e desinfeção pelo calor.
Não devendo ser levada para casa, para ser lavada pelos funcionários;
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4. Uso de equipamentos de proteção individual pelos funcionários de limpeza:
Em relação a equipamentos de proteção individual, os estabelecimentos devem assegurar-se
que, nesta fase de possível disseminação do vírus, aconselha-se a que os profissionais que
limpam áreas com sangue e produtos orgânicos usem:





Óculos de proteção,
Avental impermeável por cima da farda;
Máscara comum bem ajustada à face, eliminando-a no final da limpeza desta área;
Luvas resistentes aos desinfetantes (de usar e deitar fora);

Diluições de lixívia
Diluição de lixívia para desinfeção na concentração original de cloro livre a 5%, na diluição de
1/50, ou seja, 1 parte de lixívia em 49 partes iguais de água. A lixívia deve ser diluída na altura
de utilizar.
Concentração original da lixívia
Para obter 1 litro de solução pronta a utilizar
%
Volume de lixívia
Volume de água
5
20 ml
980 ml
Concentração original da lixívia
Para obter 5 litro de solução de lixívia pronta a utilizar
%
Volume de lixívia
Volume de água
5
100 ml
4900 ml
Concentração original da lixívia
Para obter 10 litro de solução de lixívia pronta a utilizar
%
Volume de lixívia
Volume de água
5
200 ml
9800 ml
Diluição de lixívia para desinfeção na concentração original de cloro livre a 5%, na diluição de
1/9, ou seja, 1 parte de lixívia em 8 partes iguais de água. A lixívia deve ser diluída na altura de
utilizar.
Concentração original da lixívia
Para obter 1 litro de solução de lixívia pronta a utilizar
%
Volume de lixívia
Volume de água
5
110 ml
890 ml
Concentração original da lixívia
Para obter 5 litro de solução de lixívia pronta a utilizar
%
Volume de lixívia
Volume de água
5
555 ml
4445 ml
Concentração original da lixívia
Para obter 10 litro de solução de lixívia pronta a utilizar
%
Volume de lixívia
Volume de água
5
1110 ml
8890 ml
Diluições do HDM20
Diluição do detergente, na proporção de 5%.
Para obter 1 litro de solução
Volume de HDM20
Volume de água
50 ml
950 ml
Para obter 5 litro de solução
Volume de HDM20
Volume de água
250 ml
4750 ml
Para obter 10 litro de solução
Volume de HDM20
Volume de água
500 ml
9500 ml
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INSTRUÇÃO DE TRABALHO
Plano de Higiene de Áreas Comuns
(Drª Isabel Lopes)

De acordo com a orientação 014 da DGS, e como medida adicional de cuidados na limpeza e
desinfeção de superfícies, de modo a prevenir a disseminação da COVID-19, esta Instrução de
Trabalho (IT) será considerada como aditamento ao Plano de Higiene já existente;
Esta IT deverá estar afixada e um sistema de registo adicional, será o comprovativo, da
implementação desta IT;
Caso sejam adquiridos novos produtos, além dos constantes no Plano de Higiene já existente,
deverão ser requeridas as Fichas Técnicas e de Segurança, respetivas.

1. Técnicas de Limpeza
A limpeza deve ser sempre húmida não usar aspiradores a seco, salvo se forem aspiradores com
tanque de água que recolhe a sujidade na água; este depósito deve ser despejado e lavado entre
cada uma das áreas a aspirar;
Deve ser realizada sempre no sentido de cima para baixo e, das áreas mais limpas, para as mais
sujas:






Paredes e teto (se aplicável)
Superfícies acima do chão (bancadas, mesas, cadeiras, corrimãos, outros);
Equipamentos existentes nas áreas;
Instalações sanitárias;
Chão – é o último a limpar.

2. Materiais de limpeza
Em relação aos materiais de limpeza, os estabelecimentos devem assegurar-se que:



Devem existir materiais de limpeza distintos (de uso exclusivo) de acordo como nível de
risco das áreas a limpar;
Os panos de limpeza devem ser, preferencialmente, de uso único e descartáveis (usar e
deitar fora), diferenciados por um código de cores, para cada uma das áreas, de acordo
como nível de risco.



Mesas de refeição e áreas de preparação de alimentos: verde;
O balde e esfregona devem ser diferentes. Ter definido, diferenciando por
cores, ou zona de armazenagem, balde e esfregona usados nas seguintes áreas:
o WC,
o Áreas de alimentação;
o Áreas comuns;
o Área de isolamento e respetivo WC;
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o

Áreas com sangue e produtos orgânicos

3. Frequência de limpeza
Em relação à frequência de limpeza, os estabelecimentos devem assegurar-se que:





A frequência de limpeza do chão deve ser no mínimo, 2 vezes ao dia;
A frequência de limpeza das superfícies de toque frequente deve ser no mínimo 6 vezes
ao dia, mas pode ser necessário aumentar essa frequência;
No refeitório, esta limpeza rápida deve ser feita quando sai um utente e entra outro
para a mesma mesa.
Os puxadores de portas devem ser limpos com mais frequência (cerca de 1 vez por
hora);

4. Produtos de limpeza e desinfeção e Instruções de utilização
Superfícies de toque frequente
A higiene será realizada com detergente de base desinfetante, para conseguir um procedimento
mais rápido, isto é, um produto que contém na sua composição, detergente e desinfetante em
simultâneo (2em1), compatíveis. HYGIENIC BFV SPRAY
Para conseguir o efeito desejado nas superfícies, recomenda-se aplicar o produto depois de uma
limpeza prévia, caso se verifique a olho nu que a mesma se apresenta suja.
Aplicar o produto puro, na quantidade suficientes, de forma a que, depois de terminada a
higiene, as superfícies permaneçam humedecidas durante 5 minutos
Superfícies em que não seja possível utilizar o HYGIENIC BFV SPRAY, poderá se utlizada uma
SOLUÇÃO ALCOÓLICA (70%) ou toalhetes humedecidos no desinfetante e fornecidos em
dispensador próprio (facilitando tirar 1 a 1 sem os contaminar). Não secar a superfície depois de
usar o toalhete desinfetante, ou a solução alcoólica, porque é necessário que a superfície fique
molhada durante uns minutos até secar ao ar, para ser eficaz.
Serão consideradas superfícies de toque frequente, com uma frequência de limpeza mínima de
6 vezes ao dia, as seguintes:










Ecrãs táteis, teclados, ratos e fotocopiadoras (tampa de manípulos);
Maçanetas e puxadores das portas, de ambos os lados;
Interruptores;
Cadeiras (costas e suportes de braços);
Mesas e bancadas;
Telefones de uso comum
Corrimãos
Torneiras;
Botões de elevadores.
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Chão





Lavar com água quente e detergente – HDM20;
Aplicar uma solução de LIXÍVIA diluída (1/100) em água fria;
Deixar atuar durante 10 minutos;
Enxaguar com água quente e deixar secar ao ar. Se possível abrir as janelas para arejar
e renovar o ar, ajudando também a secar mais rapidamente as superfícies.

5. Uso de equipamentos de proteção individual pelos funcionários de limpeza:
Em relação a equipamentos de proteção individual, os estabelecimentos devem assegurar-se
que:




Nesta fase de possível disseminação do vírus, aconselha-se a que os profissionais de
limpeza usem:
o Bata impermeável, embora possa também ser usado um avental impermeável
por cima da farda (não usar a roupa que traz de casa);
o Uma máscara comum bem ajustada à face. A máscara deve ser mudada sempre
que estiver húmida (mínimo de 4-6 horas);
o Luvas resistentes aos desinfetantes (de usar e deitar fora);
Utilizar uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio só para as limpezas; a farda
deve ser lavada nos locais de trabalho e preferencialmente em máquina com ciclo de
lavagem e desinfeção pelo calor. Não deve ser levada para casa, para ser lavada pelos
funcionários;
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INSTRUÇÃO DE TRABALHO
Plano de Higiene de Áreas Comuns Creches, Pré-Escolar e ATL
(Drª Isabel Lopes)

De acordo com a orientação 014 da DGS, Resolução de Conselho de Ministros 33A/2020, e como
medida adicional de cuidados na limpeza e desinfeção de superfícies, de modo a prevenir a
disseminação da COVID-19, esta Instrução de Trabalho (IT) será considerada como aditamento
ao Plano de Higiene já existente;
Esta IT deverá estar afixada e um sistema de registo adicional, será o comprovativo, da
implementação desta IT;
Caso sejam adquiridos novos produtos, além dos constantes no Plano de Higiene já existente,
deverão ser requeridas as Fichas Técnicas e de Segurança, respetivas.

1. Técnicas de Limpeza
A limpeza deve ser sempre húmida não usar aspiradores a seco, salvo se forem aspiradores com
tanque de água que recolhe a sujidade na água; este depósito deve ser despejado e lavado entre
cada uma das áreas a aspirar;
Deve ser realizada sempre no sentido de cima para baixo e, das áreas mais limpas, para as mais
sujas:






Paredes e teto (se aplicável)
Superfícies acima do chão (bancadas, mesas, cadeiras, corrimãos, outros);
Equipamentos existentes nas áreas;
Instalações sanitárias;
Chão – é o último a limpar.

2. Materiais de limpeza
Em relação aos materiais de limpeza, os estabelecimentos devem assegurar-se que:



Devem existir materiais de limpeza distintos (de uso exclusivo) de acordo como nível de
risco das áreas a limpar;
Os panos de limpeza devem ser, preferencialmente, de uso único e descartáveis (usar e
deitar fora), diferenciados por um código de cores, para cada uma das áreas, de acordo
como nível de risco.



Superfícies onde sejam preparados ou consumidos alimentos: verde;
O balde e esfregona devem ser diferentes. Ter definido, diferenciando por
cores, ou zona de armazenagem, balde e esfregona usados nas seguintes áreas:
o WC,
o Áreas de alimentação;
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o
o

Áreas comuns;
Área de isolamento e respetivo WC;

3. Frequência de limpeza
Em relação à frequência de limpeza, os estabelecimentos devem assegurar-se que:





A frequência de limpeza do chão deve ser no mínimo, 2 vezes ao dia;
Serão consideradas superfícies de toque frequente, com uma frequência de limpeza
mínima de 6 vezes ao dia, as seguintes:
o Ecrãs táteis, teclados, ratos e fotocopiadoras (tampa de manípulos);
o Maçanetas e puxadores das portas, de ambos os lados;
o Interruptores;
o Cadeiras (costas e suportes de braços);
o Mesas e bancadas;
o Telefones de uso comum
o Corrimãos
o Torneiras;
o Botões de elevadores.
Serão consideradas nas salas as seguintes superfícies / frequência de higienização:
o Brinquedos: 3 vezes ao dia (brinquedos diferentes utilizados em três turnos)
o Cadeira de papa: entre cada utilização
o Superfícies que estão à altura das crianças: 3 vezes ao dia

4. Produtos de limpeza e desinfeção e Instruções de Higienização
Podem ter várias apresentações: líquida, gel, espuma ou spray.
Superfícies de toque frequente
A higiene será realizada com detergente de base desinfetante, para conseguir um procedimento
mais rápido, isto é, um produto que contém na sua composição, detergente e desinfetante em
simultâneo (2em1), compatíveis. HYGIENIC BFV SPRAY
Para conseguir o efeito desejado nas superfícies, recomenda-se aplicar o produto depois de uma
limpeza prévia, caso se verifique a olho nu que a mesma se apresenta suja.
Aplicar o produto puro, na quantidade suficientes, de forma a que, depois de terminada a
higiene, as superfícies permaneçam humedecidas durante 5 minutos
Superfícies em que não seja possível utilizar o HYGIENIC BFV SPRAY, poderá se utlizada uma
solução alcoólica (70%) ou toalhetes humedecidos no desinfetante e fornecidos em dispensador
próprio (facilitando tirar 1 a 1 sem os contaminar). Não secar a superfície depois de usar o
toalhete desinfetante, ou a solução alcoólica, porque é necessário que a superfície fique
molhada durante uns minutos até secar ao ar, para ser eficaz.
Chão
1 – Lavar com água quente e detergente – HDM20;
2 – Aplicar uma solução de LIXÍVIA diluída em água fria;
3 – Deixar atuar durante 10 minutos;
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4 – Enxaguar com água quente e deixar secar ao ar. Se possível abrir as janelas para arejar e
renovar o ar, ajudando também a secar mais rapidamente as superfícies.
Ao aplicar lixívia ou outro produto semelhante, abrir as janelas para arejar e renovar o ar,
ajudando também a secar mais rapidamente as superfícies.

Brinquedos:
Os brinquedos de plástico ou de borracha que entrem na boca de uma criança devem ser
lavados com água e detergente e se possível passar com álcool a 70º.
Os brinquedos que possam ser lavados e desinfetados em máquina, devem sê-lo
preferencialmente; os que não suportem a temperatura elevada, mas possam ser lavados
em máquina de lavar roupa, devem ser lavados a temperatura baixa (fria ou morna) e depois
submetidos a um ciclo final de desinfeção com produto compatível com os brinquedos;
verificar as instruções do fabricante para ter a certeza de que a máquina atinge a
temperatura certa;
Os brinquedos que não podem ser lavados em máquina, mas podem ser imersos, devem ser
lavados num recipiente específico para o efeito, com uma solução detergente e desinfetante
compatível; deixar atuar durante 5 minutos; enxaguar apenas com água e por a secar de
preferência em máquina se tolerarem o calor;
Os brinquedos que não podem ser imersos não deverão ser utilizados.
Os brinquedos que aguentem a secagem em máquina de secar devem ser secos por este
método preferencialmente.

5. Uso de equipamentos de proteção individual pelos funcionários de limpeza:
Em relação a equipamentos de proteção individual, os estabelecimentos devem assegurar-se
que:




Nesta fase de possível disseminação do vírus, aconselha-se a que os profissionais de
limpeza usem:
o Bata impermeável, embora possa também ser usado um avental impermeável
por cima da farda (não usar a roupa que traz de casa);
o Uma máscara comum bem ajustada à face. A máscara deve ser mudada sempre
que estiver húmida (mínimo de 4-6 horas);
o Luvas resistentes aos desinfetantes (de usar e deitar fora);
Utilizar uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio só para as limpezas; a farda
deve ser lavada nos locais de trabalho e preferencialmente em máquina com ciclo de
lavagem e desinfeção pelo calor. Não deve ser levada para casa, para ser lavada pelos
funcionários;
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Diluições de lixívia
Diluição de lixívia para desinfeção, na concentração original de cloro livre a 5%, na diluição de
1/100, ou seja, 1 parte de lixívia em 99 partes iguais de água.
Concentração original da lixívia
%
5
Concentração original da lixívia
%
5
Concentração original da lixívia

Para obter 1 litro de solução de lixívia pronta a utilizar
Volume de lixívia
10 ml*

Volume de água
990 ml

Para obter 1 litro de solução de lixívia pronta a utilizar
Volume de lixívia
50 ml

Volume de água
4950 ml

Para obter 1 litro de solução de lixívia pronta a utilizar

%
Volume de lixívia
5
100 ml
Outra forma de dosear, será da seguinte forma:
 5 colheres de sopa de lixívia / 3,8 litros de água
 4 colheres de chá de lixívia / 1 litro de água.

Volume de água
9900 ml

Diluições do HDM20
Diluição do detergente, na proporção de 5%.
Para obter 1 litro de solução
Volume de HDM20
Volume de água
50 ml
950 ml
Para obter 5 litro de solução
Volume de HDM20
Volume de água
250 ml
4750 ml
Para obter 10 litro de solução
Volume de HDM20
Volume de água
500 ml
9500 ml
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INSTRUÇÃO DE TRABALHO
Plano de Higiene do WC
(Drª Isabel Lopes)

De acordo com a orientação 014 da DGS, e como medida adicional de cuidados na limpeza e
desinfeção de superfícies, de modo a prevenir a disseminação da COVID-19, esta Instrução de
Trabalho (IT) será considerada como aditamento ao Plano de Higiene já existente;
Esta IT deverá estar afixada e um sistema de registo adicional, será o comprovativo, da
implementação desta IT;
1. Técnicas de Limpeza
A limpeza deve ser sempre húmida não usar aspiradores a seco, salvo se forem aspiradores com
tanque de água que recolhe a sujidade na água; este depósito deve ser despejado e lavado entre
cada uma das áreas a aspirar;
Deve ser realizada sempre no sentido de cima para baixo e, das áreas mais limpas, para as mais
sujas:






Paredes e teto (se aplicável)
Superfícies acima do chão (bancadas, mesas, cadeiras, corrimãos, outros);
Equipamentos existentes nas áreas;
Instalações sanitárias;
Chão – é o último a limpar.

2. Materiais de limpeza
Em relação aos materiais de limpeza, os estabelecimentos devem assegurar-se que:



Devem existir materiais de limpeza distintos (de uso exclusivo) de acordo como nível de
risco das áreas a limpar;
Os panos de limpeza devem ser, preferencialmente, de uso único e descartáveis (usar e
deitar fora), diferenciados por um código de cores, para cada uma das áreas, de acordo
como nível de risco.
 Pano só para limpar o lavatório: amarelo;
 Pano para as sanitas(exterior): vermelho;
 A parte interior da sanita não precisa de pano. Deve ser esfregada como próprio
piaçaba e com detergente de base desinfetante;
 O balde e esfregona devem ser diferentes. Ter definido, diferenciando por
cores, ou zona de armazenagem, balde e esfregona usados nas seguintes áreas:
o WC,
o Áreas de alimentação;
o Áreas comuns;
o Área de isolamento e respetivo WC;
o Áreas com sangue e produtos orgânicos
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3. Produtos de limpeza e desinfeção e Instruções de Higienização
Seguinte a seguinte sequência:






Iniciar a limpeza pelos lavatórios (1.º as torneiras e só depois o lavatório) e superfícies à
volta destes;
Limpar os trocadores de fraldas;
Limpar as sanitas;
Voltar a passar um pano humedecido em HYGIENIC BFV SPRAY em todas as torneiras.
Limpar o chão.

Para a limpeza das loiças sanitárias utilizar GEL ATIVO ULTRA COM CLORO, sem diluição.
Limpeza da sanita:




Parte interior:
o limpar o interior da sanita apenas com o piaçaba:
o Se houver urina ou fezes, descarregar primeiro o autoclismo;
o Não deitar lixívia ou produto com amoníaco sobre a urina, porque provoca uma
reação gasosa nociva para a saúde;
o Aplicar o GEL ATIVO ULTRA COM CLORO; deixar atuar durante pelo menos 5
minutos;
o Esfregar bem por dentro com o piaçaba;
o Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este também
fique limpo;
o Volte a puxar a água.
Parte exterior da sanita:
o Espalhar o GEL ATIVO ULTRA COM CLORO na parte de cima da sanita e sobre
os tampos;
o Esfregar com o pano: primeiro os tampos e só depois, a parte exterior da sanita
(em cima e nos lados);
 Passar com pano só com água;
 Deixar secar ao ar;
 Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo. Pode desinfetar
também com álcool a 70º-80º.

Superfícies de toque frequente:
Serão consideradas como superfícies de toque frequente, as seguintes:




Torneiras,
Mecanismo de acionamento de autoclismos,
Puxadores das portas.

A higiene será realizada com detergente de base desinfetante, para conseguir um procedimento
mais rápido, isto é, um produto que contém na sua composição, detergente e desinfetante em
simultâneo (2em1), compatíveis. HYGIENIC BFV SPRAY
Para conseguir o efeito desejado nas superfícies, recomenda-se aplicar o produto depois de uma
limpeza prévia, caso se verifique a olho nu que a mesma se apresenta suja.
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Aplicar o produto puro, na quantidade suficientes, de forma a que, depois de terminada a
higiene, as superfícies permaneçam humedecidas durante 5 minutos
A frequência de limpeza das superfícies de toque frequente deve ser no mínimo 6 vezes ao dia,
mas pode ser necessário aumentar essa frequência;
Os puxadores de portas devem ser limpos com mais frequência (cerca de 1 vez por hora);
Chão
1 – Lavar com água quente e detergente – HDM20;
2 – Aplicar uma solução de LIXÍVIA diluída (1/50) em água fria;
3 – Deixar atuar durante 10 minutos;
4 – Enxaguar com água quente e deixar secar ao ar. Se possível abrir as janelas para arejar e
renovar o ar, ajudando também a secar mais rapidamente as superfícies.
A frequência de limpeza do chão deve ser no mínimo, 3 vezes ao dia;

4. Uso de equipamentos de proteção individual pelos funcionários de limpeza:
Em relação a equipamentos de proteção individual, os estabelecimentos devem assegurar-se
que:





Os funcionários que limpam as áreas de alimentação não são os mesmos que limpam as
casas de banho;
Nesta fase de possível disseminação do vírus, aconselha-se a que os profissionais de
limpeza usem:
o Bata impermeável, embora possa também ser usado um avental impermeável
por cima da farda (não usar a roupa que traz de casa);
o Uma máscara comum bem ajustada à face. A máscara deve ser mudada sempre
que estiver húmida (mínimo de 4-6 horas);
o Luvas resistentes aos desinfetantes (de usar e deitar fora);
Utilizar uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio só para as limpezas; a farda
deve ser lavada nos locais de trabalho e preferencialmente em máquina com ciclo de
lavagem e desinfeção pelo calor. Não deve ser levada para casa, para ser lavada pelos
funcionários;
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Diluições de lixívia
Diluição de lixívia para desinfeção, na concentração original de cloro livre a 5%, na diluição de
1/50, ou seja, 1 parte de lixívia em 49 partes iguais de água. A lixívia deve ser diluída na altura
de utilizar.
Concentração original da
lixívia
%
5
Concentração original da
lixívia
%
5
Concentração original da
lixívia
%
5

Para obter 1 litro de solução de lixívia a 1000 ppm pronta a
utilizar
Volume de lixívia
Volume de água
20 ml
980 ml
Para obter 5 litro de solução de lixívia a 1000 ppm pronta a
utilizar
Volume de lixívia
Volume de água
100 ml
4900 ml
Para obter 10 litro de solução de lixívia a 1000 ppm pronta a
utilizar
Volume de lixívia
Volume de água
200 ml
9800 ml
Diluições do HDM20

Diluição do detergente, na proporção de 5%.
Para obter 1 litro de solução
Volume de HDM20
Volume de água
50 ml
950 ml
Para obter 5 litro de solução
Volume de HDM20
Volume de água
250 ml
4750 ml
Para obter 10 litro de solução
Volume de HDM20
Volume de água
500 ml
9500 ml
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INSTRUÇÃO DE TRABALHO
Plano de Higiene do WC Creches, Pré-Escolar e ATL
(Drª Isabel Lopes)

De acordo com a orientação 014 da DGS, e como medida adicional de cuidados na limpeza e
desinfeção de superfícies, de modo a prevenir a disseminação da COVID-19, esta Instrução de
Trabalho (IT) será considerada como aditamento ao Plano de Higiene já existente;
Esta IT deverá estar afixada e um sistema de registo adicional, será o comprovativo, da
implementação desta IT;
1. Técnicas de Limpeza
A limpeza deve ser sempre húmida não usar aspiradores a seco, salvo se forem aspiradores com
tanque de água que recolhe a sujidade na água; este depósito deve ser despejado e lavado entre
cada uma das áreas a aspirar;
Deve ser realizada sempre no sentido de cima para baixo e, das áreas mais limpas, para as mais
sujas:






Paredes e teto (se aplicável)
Superfícies acima do chão (bancadas, mesas, cadeiras, corrimãos, outros);
Equipamentos existentes nas áreas;
Instalações sanitárias;
Chão – é o último a limpar.

2. Materiais de limpeza
Em relação aos materiais de limpeza, os estabelecimentos devem assegurar-se que:



Devem existir materiais de limpeza distintos (de uso exclusivo) de acordo como nível de
risco das áreas a limpar;
Os panos de limpeza devem ser, preferencialmente, de uso único e descartáveis (usar e
deitar fora), diferenciados por um código de cores, para cada uma das áreas, de acordo
como nível de risco.
 Pano só para limpar o lavatório: amarelo;
 Pano para as sanitas(exterior): vermelho;
 A parte interior da sanita não precisa de pano. Deve ser esfregada como próprio
piaçaba e com detergente de base desinfetante;
 O balde e esfregona devem ser diferentes. Ter definido, diferenciando por
cores, ou zona de armazenagem, balde e esfregona usados nas seguintes áreas:
o WC,
o Áreas de alimentação;
o Áreas comuns;
o Área de isolamento e respetivo WC;
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3. Produtos de limpeza e desinfeção
Podem ter várias apresentações: líquida, gel, espuma ou spray.
Os detergentes a usar são os comuns ou de uso doméstico;
Os desinfetantes mais utilizados são: a vulgar lixívia (hipoclorito de sódio) com pelo menos 5%
de cloro livre na forma original e o álcool a 70%;
Podem ser ainda utilizados produtos de desinfeção rápida sob a forma de toalhetes
humedecidos no desinfetante e fornecidos em dispensador próprio (facilitando tirar 1 a 1 sem
os contaminar). Estes são produtos que juntam habitualmente na sua composição, detergente
e desinfetante compatíveis. Estes toalhetes são para usar numa superfície e não devem ser
reutilizados em várias superfícies, porque favorece a disseminação dos agentes contaminantes.
Usar um toalhete para cada superfície e descartar para o caixote do lixo. Não secar a superfície
depois de usar o toalhete desinfetante, porque é necessário que a superfície fique molhada
durante uns minutos até secar ao ar, para ser eficaz;
Existem no mercado, pastilhas de Dicloroisocianurato de sódio (com efeito semelhante à lixívia)
mas de preparação mais rápida, não necessitando de grandes espaços para armazenar. Os
utilizadores devem seguir as instruções do fabricante (rótulos) para o seu uso em segurança;
estas pastilhas devem ser preparadas só na altura da utilização, para manter a sua eficácia;
As partes metálicas das superfícies ou as que não são compatíveis com a lixívia, devem ser
desinfetadas com álcool a 70% ou outro produto compatível, para evitar a corrosão ou
danificação;
Ao aplicar lixívia ou outro produto semelhante, abrir as janelas para arejar e renovar o ar,
ajudando também a secar mais rapidamente as superfícies.

4. Uso de equipamentos de proteção individual pelos funcionários de limpeza:
Em relação a equipamentos de proteção individual, os estabelecimentos devem assegurar-se
que:





Os funcionários que limpam as áreas de alimentação não são os mesmos que limpam as
casas de banho;
Nesta fase de possível disseminação do vírus, aconselha-se a que os profissionais de
limpeza usem:
o Bata impermeável, embora possa também ser usado um avental impermeável
por cima da farda (não usar a roupa que traz de casa);
o Uma máscara comum bem ajustada à face. A máscara deve ser mudada sempre
que estiver húmida (mínimo de 4-6 horas);
o Luvas resistentes aos desinfetantes (de usar e deitar fora);
Utilizar uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio só para as limpezas; a farda
deve ser lavada nos locais de trabalho, não sendo possível deverá respeitar a instrução
de lavagem existente para o efeito.

5. Instruções de Higienização
Seguinte a seguinte sequência:
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Iniciar a limpeza pelos lavatórios (1.º as torneiras e só depois o lavatório) e superfícies à
volta destes;
Limpar os trocadores de fraldas;
Limpar as sanitas;
Voltar a passar um pano humedecido em desinfetante em todas as torneiras.
Limpar o chão.

Fraldário
As superfícies devem ter uma capa plástica coberta intacta (sem rasgões ou fendas). O
profissional de limpeza que limpa o fraldário deve:





Limpar e desinfetar primeiro a cobertura plástica dos dois lados – lavar e desinfetar o
colchão no sentido de cima para baixo e deixar secar ao ar na posição horizontal;
De seguida, lavar e desinfetar o tampo do móvel e as partes laterais e da frente do
fraldário; passar depois com pano só com álcool a 70% porque tem uma ação mais
rápida ou deixe secar ao ar.
Pode também fazer uma limpeza e desinfeção deste espaço com toalhetes humedecidos
em desinfetante compatível;

Limpeza da sanita:




Parte interior:
o limpar o interior da sanita apenas com o piaçaba:
o Se houver urina ou fezes, descarregar primeiro o autoclismo;
o Não deitar lixívia ou produto com amoníaco sobre a urina, porque provoca uma
reação gasosa nociva para a saúde;
o Aplicar o produto detergente com base desinfetante; deixar atuar durante pelo
menos 5 minutos;
o Esfregar bem por dentro com o piaçaba;
o Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este também
fique limpo;
o Volte a puxar a água.
Parte exterior da sanita:
o Espalhar o detergente/desinfetante na parte de cima da sanita e sobre os
tampos;
o Esfregar com o pano: primeiro os tampos e só depois, a parte exterior da sanita
(em cima e nos lados);
 Passar com pano só com água;
 Deixar secar ao ar;
 Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo. Pode desinfetar
também com álcool a 70º-80º.

Superfícies de toque frequente:
Serão consideradas como superfícies de toque frequente, as seguintes: Autoclismo (exterior),
Piaçaba, Caixote, Trocador de fraldas, Torneira, Bancada/lavatório. A frequência de limpeza das
superfícies de toque frequente deve ser no mínimo 6 vezes ao dia, mas pode ser necessário
aumentar essa frequência;
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Os puxadores de portas devem ser limpos com mais frequência (cerca de 1 vez por hora);
A higienização pode ser realizada com detergente de base desinfetante, para conseguir um
procedimento mais rápido, isto é, um produto que contém na sua composição, detergente e
desinfetante em simultâneo (2em1), compatíveis.
Chão
Lavar com água quente e detergente comum, seguido da desinfeção com solução de lixívia
diluída em água.
A frequência de limpeza do chão deve ser no mínimo, 3 vezes ao dia;

Diluições de lixívia
Diluição de lixívia para desinfeção de instalações sanitárias, áreas de isolamento e áreas de
toque frequente: lixívia na concentração original de cloro livre a 5%, na diluição de 1/50, ou seja,
1 parte de lixívia em 49 partes iguais de água. A lixívia deve ser diluída na altura de utilizar.
Concentração original da
lixívia
%
5
Concentração original da
lixívia
%
5
Concentração original da
lixívia
%
5

Para obter 1 litro de solução de lixívia a 1000 ppm pronta a
utilizar
Volume de lixívia
Volume de água
20 ml
980 ml
Para obter 5 litro de solução de lixívia a 1000 ppm pronta a
utilizar
Volume de lixívia
Volume de água
100 ml
4900 ml
Para obter 10 litro de solução de lixívia a 1000 ppm pronta a
utilizar
Volume de lixívia
Volume de água
200 ml
9800 ml
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INSTRUÇÃO DE TRABALHO
Plano de Higiene de Viaturas
(Drª Isabel Lopes)

De acordo com a orientação 014 da DGS, Resolução de Conselho de Ministros 33A/2020, e como
medida adicional de cuidados na limpeza e desinfeção de superfícies, de modo a prevenir a
disseminação da COVID-19, esta Instrução de Trabalho (IT) será considerada como aditamento
ao Plano de Higiene já existente;
Esta IT deverá estar afixada e um sistema de registo adicional, será o comprovativo, da
implementação desta IT;
Caso sejam adquiridos novos produtos, além dos constantes no Plano de Higiene já existente,
deverão ser requeridas as Fichas Técnicas e de Segurança, respetivas.

1. Técnicas de Limpeza
A limpeza deve ser sempre húmida não usar aspiradores a seco, salvo se forem aspiradores com
tanque de água que recolhe a sujidade na água; este depósito deve ser despejado e lavado entre
cada uma das áreas a aspirar;
Deve ser realizada sempre no sentido de cima para baixo e, das áreas mais limpas, para as mais
sujas:




Paredes e teto (se aplicável)
Superfícies acima do chão (bancos, pontos de apoio dos passageiros, tablier, puxadores
e portas);
Chão – é o último a limpar.

2. Materiais de limpeza
Em relação aos materiais de limpeza, os estabelecimentos devem assegurar-se que:


Devem existir materiais de limpeza distintos (de uso exclusivo) para as viaturas

3. Frequência de limpeza
Em relação à frequência de limpeza, os estabelecimentos devem assegurar-se que:



A frequência de limpeza do chão (área de passageiros) deve ser no mínimo, 2 vezes ao
dia;
Serão consideradas superfícies de toque frequente, com uma frequência de limpeza
mínima de 6 vezes ao dia, as seguintes:
o Puxadores das portas, de ambos os lados;
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Serão consideradas superfícies críticas, com uma frequência de higienização após
utilização:
o Bancos (costas e suportes de braços);
o Pontos de apoio dos passageiros
A frequência de limpeza da zona do condutor deverá ser diária ou sempre que haja
alteração dos funcionários que operam a viatura.

4. Produtos de limpeza e desinfeção e Instruções de Higienização
Podem ter várias apresentações: líquida, gel, espuma ou spray.
Superfícies de toque frequente e criticas
A higiene será realizada com detergente de base desinfetante, para conseguir um procedimento
mais rápido, isto é, um produto que contém na sua composição, detergente e desinfetante em
simultâneo (2em1), compatíveis. HYGIENIC BFV SPRAY
Para conseguir o efeito desejado nas superfícies, recomenda-se aplicar o produto depois de uma
limpeza prévia, caso se verifique a olho nu que a mesma se apresenta suja.
Aplicar o produto puro, na quantidade suficientes, de forma a que, depois de terminada a
higiene, as superfícies permaneçam humedecidas durante 5 minutos
Superfícies em que não seja possível utilizar o HYGIENIC BFV SPRAY, poderá se utlizada uma
solução alcoólica (70%) ou toalhetes humedecidos no desinfetante e fornecidos em dispensador
próprio (facilitando tirar 1 a 1 sem os contaminar). Não secar a superfície depois de usar o
toalhete desinfetante, ou a solução alcoólica, porque é necessário que a superfície fique
molhada durante uns minutos até secar ao ar, para ser eficaz.
Chão
1 – Lavar com água quente e detergente – HDM20;
2 – Aplicar uma solução de LIXÍVIA diluída em água fria;
3 – Deixar atuar durante 10 minutos;
4 – Enxaguar com água quente e deixar secar ao ar. Se possível abrir as janelas para arejar e
renovar o ar, ajudando também a secar mais rapidamente as superfícies.
Ao aplicar lixívia ou outro produto semelhante, abrir as janelas para arejar e renovar o ar,
ajudando também a secar mais rapidamente as superfícies.

5. Uso de equipamentos de proteção individual pelos funcionários de limpeza:


Não se justifica na limpeza das viaturas, a não ser que haja conspurcação com produtos
orgânicos, devendo neste caso ser seguida a IT adequada ao efeito.
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Diluições de lixívia
Diluição de lixívia para desinfeção, na concentração original de cloro livre a 5%, na diluição de
1/100, ou seja, 1 parte de lixívia em 99 partes iguais de água.
Concentração original da lixívia
%
5
Concentração original da lixívia
%
5
Concentração original da lixívia

Para obter 1 litro de solução de lixívia pronta a utilizar
Volume de lixívia
10 ml*

Volume de água
990 ml

Para obter 1 litro de solução de lixívia pronta a utilizar
Volume de lixívia
50 ml

Volume de água
4950 ml

Para obter 1 litro de solução de lixívia pronta a utilizar

%
Volume de lixívia
5
100 ml
Outra forma de dosear, será da seguinte forma:
 5 colheres de sopa de lixívia / 3,8 litros de água
 4 colheres de chá de lixívia / 1 litro de água.

Volume de água
9900 ml

Diluições do HDM20
Diluição do detergente, na proporção de 5%.
Para obter 1 litro de solução
Volume de HDM20
Volume de água
50 ml
950 ml
Para obter 5 litro de solução
Volume de HDM20
Volume de água
250 ml
4750 ml
Para obter 10 litro de solução
Volume de HDM20
Volume de água
500 ml
9500 ml
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REGISTO DE CONTROLO DA LIMPEZA E

MÊS / ANO:

DESINFECÇÃO

_____________

Plano Contingência
Covid-19

VIATURA ____/_____/_____

SUPERFÍCIES DE TOQUE FREQUENTE*

Dia
h

h

h

h

h

LIMPEZA
DIÁRIA

CHÃO
h

h

h

Obs.

h

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
* Puxadores das portas, de ambos os lados.
Superfícies críticas (higiene após cada utilização): Bancos (costas e suportes de braços) e pontos de apoio dos passageiros
A frequência de limpeza da zona do condutor deverá ser diária ou sempre que haja alteração dos funcionários que operam a viatura.
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ANEXO IV: TESTES LABORATORIAIS PARA SARS-CoV-2
Circular informativa conjunta N.º 003/CD/100.20.200 de 27/05/2020
(INFARMED)

Página 109 de 144

Página 110 de 144

Página 111 de 144

ANEXO V: EQUIPAMENTO SOCIAL DE CARIZ RESIDENCIAL
COM FUNCIONAMENTO COMPROMETIDO (DESPACHO Nº 4097B/2020)
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Fonte: (UMP, 2020) Recomendações de segurança para lares
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ANEXO VI: COORTES COVID
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COORTES COVID ESTRUTURAS RESIDENCIAIS

COORTE COVID: ÁREA DE ISOLAMENTO DESTINADA A ACOLHER RESIDENTES INFETADOS COM
COVID-19

DIMENSÃO ESPACIAL

1. ORGANIZAÇÃO ESPACIAL
1.1. Separação física da coorte COVID da área não COVID, através da definição de
zonas, alas ou pisos delimitadas por linhas no pavimento ou por portas (alas);
1.2. Privilegiam-se quartos individuais para o isolamento;
1.3. Deve ser disponibilizada um Wc para utilização exclusiva destes utentes, caso
os quartos não possuam Wc privativo;
1.4. O acesso externo deve ser independente da entrada principal;
1.5. Deve ser reduzida a decoração dos espaços ao essencial;
1.6. Devem ser delimitados circuitos e áreas verdes, amarelas e vermelhas,
delimitando as áreas limpas, de transição e sujas, respetivamente;
1.7. Deve estar disponível um wc na coorte COVID para os profissionais;
1.8. Deve estar disponível um meio de contacto para a área não COVID e para o
exterior da resposta social, evitando a utilização de telemóveis pessoais. Podese ponderar a utilização de WALK & TALK para comunicações internas;
2. ÁREAS VERDE, AMARELA E VERMELHA
2.1. A área verde agrega as áreas de apoio, como salas de repouso, de
armazenamento de material e de registos. O acesso ao exterior dever fazer-se
através desta área;
2.2. A área amarela corresponde à zona de transição, onde se procede à colocação
e remoção de EPI;
2.3. A área vermelha corresponde aos quartos e corredores de acesso aos mesmos
2.4. A transição entre as diversas áreas deverá estar marcada no pavimento;

RECURSOS HUMANOS

A) Recomenda-se a existência de recursos humanos dedicados à coorte COVID,
independentes da área não COVID;
B) Garantir treino aos colaboradores na utilização correta das EPI (colocação e
remoção);
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CIRCUITOS

1. VESTIÁRIOS
1.1. Recomenda-se a utilização de vestiários independentes ou a utilização do
mesmo espaço, com horários desfasados, com higienização entre as utilizações;
1.2. Proporcionar cacifos para todos os colaboradores em coorte COVID de modo a
garantir a segurança dos seus bens;
1.3. Garantir a lavagem roupa na lavandaria da resposta social;
2. COZINHA
2.1. Recomenda-se a definição de linhas no pavimento, a partir do qual não existe
transição de carros de transporte de refeições;
2.2. Os carros na coorte COVID devem ser de uso exclusivo;
2.3. Os pratos e talheres usados devem ser mergulhados numa solução a 0,1% de
lixívia (1 parte de lixívia para 49 partes iguais de água) antes de transitarem para
a zona não COVID;
2.4. A lavagem da louça e talheres da Coorte COVID deve ser lavada de forma
independente e em máquina a 80°C-90°C;

3. LAVANDARIA
3.1. Separação entre espaços: área suja – receção e tratamento da roupa suja – e
área limpa – engomagem e armazenamento roupa lavada;
3.2. Utilização de EPI (máscara, avental, luvas e cobre botas na área suja) na
manipulação da roupa;
3.3. Disponibilização de SABA na zona limpa e na zona suja ou na zona de transição
3.4. As áreas devem estar delimitadas no pavimento;
3.5. Os sacos de roupa da Coorte COVID devem ser devidamente identificados;
3.6. A roupa da Coorte COVID deve ser a última a ser tratada, não devendo ser
colocada no pavimento;
3.7. Proceder à desinfeção das superfícies, do pavimento e dos equipamentos após
colocação da roupa infetada na máquina;
3.8. O programa de lavagem da roupa deve integrar pré-lavagem, lavagem a quente
de 70°C a 90°C, se esta for termorresistente, ou a 30°C-40°C se esta for
termossensível, seguida de um ciclo de desinfeção química;
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CONTROLO DA INFEÇÃO

1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)
1.1. KITS: respirador FP2 ou N95, touca, bata impermeável, cobre sapatos, proteção
ocular ou viseira e luvas (dois pares)
1.2. Avental entre cada prestação de cuidados com substituição do segundo par de
luvas;
2. RESÍDUOS
2.1. Caixote com saco branco (Cat III) para lixo proveniente da prestação de cuidados (as
fraldas devem ser colocadas neste lixo)
2.2. Caixote cortoperfurante (Cat IV)
2.3. Os contentores do lixo Categoria III devem ser armazenados num espaço próprio e
destinado exclusivamente para este efeito;
3. DISPOSITIVOS MÉDICOS
3.1. Bacias, urinóis e arrastadeiras devem ser descontaminadas no quarto, ou num
espaço próprio e independente, depois de lavados com detergente, devem ser
mergulhados numa solução de 0,1% de lixívia (1 parte de lixívia para 49 partes iguais
de água) durante pelo menos 5 minutos;
3.2. Dever-se-á, preferencialmente, destinar a reutilização do dispositivo médico
sempre ao mesmo residente;
3.3. Todos os dispositivos médicos de utilização múltipla devem ser submetidos ao
mesmo processamento;
4. HIGIENIZAÇÃO
4.1. Recomenda-se a aplicação dos procedimentos definidos no Anexo III;
5. TRATAMENTO DO CADÁVER
5.1. Os colaboradores devem utilizar as EPI definidas no ponto 1.1.;
5.2. Os dispositivos médicos devem ser removidos e colocados no lixo branco (Cat III);
5.3. Os orifícios naturais devem ser tamponados e feridas ou orifícios artificiais devem
ser tapados com material impermeável;
5.4. O corpo deve ser colocado num saco impermeável;
5.5. Depois de removido o corpo, todas as superfícies, pavimentos e equipamentos
devem ser higienizadas;
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ANEXO VII: MEDIDAS DE PREVENÇÃO COVID-19 ANO
LETIVO 2020/2021 ESCOLA LUÍS MADUREIRA
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Medidas de prevenção
Covid19 ano letivo
2020/2021
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Introdução

O documento Medidas de prevenção Covid19 ano letivo 2020/2021 apresenta as
principais medidas preventivas que serão colocadas em prática ao longo do presente ano letivo
para fazer face à atual situação de pandemia que atravessamos. Será um documento dinâmico,
uma vez que poderá sofrer alterações consoante o evoluir da situação epidemiológica e da
necessidade de ajustar as medidas ora contempladas.
Neste documento são tidas em conta as várias orientações emanadas dos ministérios
da Saúde e da Educação, entre eles as Orientações, ano letivo 2020/2021, da responsabilidade
conjunta da Direção Geral de Estabelecimentos Escolares, da Direção Geral de Educação e da
Direção Geral de Saúde, bem como das Orientações para a organização do ano letivo
2020/2021, emanadas pela Direção Geral de Estabelecimentos Escolares, que, preveem a
elaboração de "um plano que preveja o protocolo e os mecanismos de ação necessários à
implementação de cada um dos regimes (presencial, misto ou não presencial) e eventual
necessidade de transição entre os mesmos, durante o ano letivo" (III, ponto 6).
É ainda tido em conta o despacho normativo 6906- B/2020 de 3 de julho de 2020, que
determina a aprovação dos calendários para o ano letivo de 2020/2021, o despacho normativo
10-B/2018 e restante legislação em vigor.
Tal como mencionado anteriormente, este plano é flexível e adaptável à evolução da
pandemia COVID19 e, sendo estabelecido no pressuposto de um regime presencial, tem, não
obstante, a virtualidade de, com facilidade e em qualquer momento, se poder converter num
regime misto ou não presencial, cumprindo em qualquer um dos casos os “Plano de
contingência COVID-19” e “Plano do Ensino à Distância (E@D)” da Escola.
No que diz respeito aos documentos estruturantes, Regulamento Interno (RI), Plano
Anual de Atividades (PAA) e Projeto Educativo, não foram inseridas alterações inerentes à
situação de pandemia Covid-19, dado serem documentos de caráter transversal e de aplicação
em todos os anos letivos, ainda assim, todas as especificidades seja no que respeita à avaliação
das aprendizagens ou organização dos espaços serão contempladas neste plano e serão
redefinidas a cada momento mediante a evolução da situação pandémica e as Orientações que
vão sendo emanadas dos Ministérios da Educação e saúde.
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Calendário escolar 2020-2021

No presente ano letivo manteremos a organização por semestres, ao abrigo da
legislação vigente, nomeadamente, o decreto-lei nº 55/2018, de 6 de julho e a portaria

181/2019, que estiveram na base do Plano de Inovação Curricular aprovado pelo
Ministério da Educação para a Escola Luís Madureira no biénio 2020-2022.
Esta divisão do ano em semestres permitirá fomentar a importância da avaliação
formativa, pretendendo-se reforçar o contributo da avaliação contínua, na gestão do processo
de ensino e de aprendizagem, bem como promover um maior envolvimento de todos os atores
(alunos-professores-família) neste processo.
Assim, a divisão dos semestres decorrerá de acordo com a planificação que se apresenta
de seguida:
1º semestre
14 de setembro a 22 de janeiro

2º semestre
1 de fevereiro a 9 / 15 / 30 de junho
Interrupção de Carnaval – 15 a 17 de fevereiro;

- Início do ano letivo – 14 de setembro;
- Informação intercalar de 1º semestre - 16 a 20
de novembro;
- Interrupção de Natal - 21 de dezembro a 03 de
janeiro.

Informação intercalar de 2º semestre – 22 a 26 de
março;
Interrupção da Páscoa – 25 de março a 05 de abril;
Final do ano letivo
- 9º ano – 09 de junho;
- 7º e 8ºs anos – 15 de junho;
- Pré-escolar, 1º e 2º CEB – 30 de junho.

Pausa intersemestral: 25 a 29 de janeiro (durante esta pausa não haverá aulas. As atividades a decorrer
serão definidas e calendarizadas posteriormente).
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Relativamente ao calendário de avaliações externas, será:
Calendarização provas de aferição/avaliação externas
Provas de Aferição
2º Ano
Educação Física
06 de maio de 2021
Educação Artística
10 de maio de 2021
Matemática/Estudo do
Meio
16 de junho de 2021

Provas de Aferição
5º Ano

Provas de Aferição
8º Ano

Inglês
Inglês
Componente da interação Componente da interação
do oral
do oral
20 de maio de 2021
18 de maio de 2021
Português
04 de junho de 2021

Matemática
04 de junho de 2021

Inglês
08 de junho de 2021

Inglês
08 de junho de 2021

Português/Estudo do
Meio
18 de junho de 2021
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Provas Finais de Ciclo
9º Ano
Matemática
21 de junho de 2021
Português
25 de junho de 2021

MEDIDAS DE CARÁTER GERAL
Circulação de pais e encarregados de educação:





o acesso ao recinto da Escola Luís Madureira será permitido apenas aos Pais e
Encarregados de Educação dos alunos do Pré-escolar e 1º ciclo, pois as portas de
receção aos alunos são no interior do complexo;
não será permitida a circulação de Pais e Encarregados de Educação dentro dos
edifícios da Escola Luís Madureira;
a deslocação física à Secretaria deve ser excecional e apenas para tratar de assuntos
que não possam ser resolvidos por via digital, preferencialmente entre as 10h e as
15h30, ainda assim, o horário da Secretaria será das 8h30 às 18h, com exceção de terças
e quintas feiras que será das 12h às 19h.

Utilização de máscara – todos os alunos do Ensino Básico, a partir do 1º ano, inclusive, e os
adultos (pais, professores, colaboradores) devem de utilizar máscara dentro do recinto da Escola
Luís Madureira. Para os alunos e colaboradores que sejam portadores de doença respiratória
crónica, devidamente comprovada por atestado médico, admite-se a utilização de viseira.
As especificidades do uso da máscara para os alunos serão discriminadas de acordo com cada
um dos ciclos de ensino.
Em todos espaços da escola, em todos os momentos e em cumprimento da legislação em vigor,
todo o pessoal docente e não docente, bem como outros adultos que se desloquem à escola
têm de usar sempre a máscara, as únicas exceções ao seu uso serão para alimentação, devido à
sua impraticabilidade ou a apresentação de Atestado Médico de Incapacidade Multiusos ou
declaração médica que ateste condição clínica incapacitante para a sua utilização. (Referencial
para escolas, p.18)

Medição da temperatura – de acordo com o Referencial para as escolas (p.19) a medição da
temperatura “não é obrigatória nem é uma medida recomendada. Qualquer pessoa, aluno ou
pessoal docente ou não docente, que frequente o estabelecimento de educação ou ensino deve
vigiar o seu estado de saúde e não se deve dirigir para lá, se verificar o aparecimento de
sintomatologia, entre a qual se encontra a febre.” Ainda assim, optou a Santa Casa da
Misericórdia da Amadora por fazer a medição da temperatura aos colaboradores, ao abrigo do
exposto no artigo 13-C, do decreto lei 20/2020 de 1 de maio, pelo que o pessoal docente e não
docente deve de acordo com o consentimento autorizado, à chegada, medir a temperatura
junto da portaria Sul (Sr. Lino) ou da Secretaria (estará uma colega de serviços gerais a receber
as crianças de pré-escolar e terá com ela o termómetro).
Higienização das mãos – todos os membros da Comunidade Educativa devem higienizar
frequentemente as mãos. Para esse efeito para além das casas de banho, existirá um
dispensador de papel e um sabonete em todas as salas com lavatório. Todas as salas serão
equipadas com uma solução desinfetante que deve ser utilizada por todos os alunos no início
de cada aula. Será promovida a lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo de
qualquer refeição por parte de qualquer aluno ou funcionário.
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Etiqueta respiratória – em todas as salas existirão toalhetes de papel, e um recipiente do lixo,
para colocar os toalhetes utilizados.
Renovação do ar – Será garantida uma renovação frequente do ar, de forma a assegurar, sempre
que possível, uma boa ventilação nos espaços. A renovação do ar pode ser conseguida das
seguintes formas:
 Através da abertura de portas ou janelas, nos períodos de menor calor e quando não há
incidência direta do sol;
 Através do sistema de renovação de ar instalado, o qual deverá permanecer em
funcionamento contínuo.
 Através do ar condicionado, quando existente. Neste caso deverão ser respeitados os
seguintes requisitos:
o A limpeza e manutenção será de acordo com as indicações do fabricante, por
empresa certificada para serviços de instalação e manutenção de Sistemas AVAC.
o Haverá o cuidado de direcionar o ar para cima, de forma a não incidir diretamente
sobre os ocupantes do espaço.
o Não será utilizada a função de recirculação do ar.

Rotinas de limpeza e desinfeção:


Salas de uso comum - Salas de pré-escolar, Ginásio, Sala de informática, Laboratório,
Casas de Banho e Balneários serão higienizados várias vezes ao dia, fazendo-se sempre
o registo dessa higienização. Periodicamente, far-se-á uma higienização dos espaços
com recurso ao nebulizador.



Salas do ensino básico (1º, 2º e 3º ciclos) – atendendo a que a cada sala corresponderá
uma turma e que cada aluno terá a sua mesa e cadeira, será realizada uma rotina de
limpeza e desinfeção por dia e, sempre que necessário.



Mesa do professor do ensino básico (1º, 2º e 3º ciclos) – Caberá a cada professor
efetuar a higiene das superfícies de toque frequente utilizadas (mesa e equipamentos).



WC/Vestiários/Balneários – Será procedido uma higienização intercalar dos balneários
e WC, a cada hora, nas superfícies de toque frequente.



Refeitório – As mesas e cadeiras serão desinfetadas após cada utilização.

Sala de Informática – poderá ser usada apenas por grupos de 14 alunos, um aluno por
computador, existindo uma limpeza das superfícies de toque frequente entre cada grupo.
Laboratório – usar apenas quando estritamente necessário à planificação. Sempre que
possível, nas aulas em par pedagógico, para que metade da turma fique em sala com outro
professor. Existirá uma limpeza das superfícies de toque frequente entre cada grupo.
Bar - para evitar filas e cruzamentos, não vamos ter o Bar a funcionar pelo menos durante o
mês de setembro (momento em que reavaliaremos esta medida).
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Atividades extracurriculares – na primeira semana de atividade letiva, de 14 a 18 de setembro,
analisaremos a possibilidade de as atividades extracurriculares terem início em outubro. Sendo
que estas serão limitadas e ajustadas durante o período em que a crise sanitária se mantiver.
Um dos critérios a considerar será o facto de os professores serem trabalhadores da ELM ou
serem externos à escola. Serão comunicadas mais informações quanto a este tópico durante o
mês de setembro. O segundo critério será o respeito pelo não inclusão no mesmo grupo, alunos
de diferentes salas/turmas/coortes.
Transporte escolar – seguirá as medidas emanadas da DGS, Orientações 025/20202 e 027/2020,
no que diz respeito à higienização, distância e uso de máscaras. Os Encarregados de educação
aquando da entrega/receção das crianças também têm de cumprir o uso obrigatório da
máscara. De manhã, antes da entrada na carrinha será verificada a temperatura das crianças.
Horário – manhã - saída da carrinha da escola - 7h15;
- tarde – saída da carrinha da escola – 17h45.
Regras pessoal docente e não docente:
 Salas:
o Sala de professores 1º ciclo – capacidade para 12 utilizadores;
o Sala de professores 2º e 3º ciclos – capacidade para 14 utilizadores;
o Sala das educadoras – capacidade para 6 utilizadores;
o Gabinete dos diretores de turma – capacidade para 4 utilizadores;
o Salinha – capacidade para 3 utilizadores;
 As pausas deverão ocorrer de modo a garantir o afastamento físico entre funcionários;
 Em caso de ausência de pessoal docente, sempre que possível, organizar-se-ão
momentos de substituição recorrendo às equipas que estão em par pedagógico, quando
tal não for possível agilizar-se-ão as substituições recorrendo à equipa de pessoal não
docente;
 Em caso de ausência de pessoal não docente, ajustar-se-ão os horários de acordo com
o número de profissionais presentes na escola. Todas as ausências serão analisadas
diariamente e a Direção em parceria com as coordenações das diferentes valências e o
responsável pela coordenação dos espaços organizarão o dia de trabalho da equipa não
docente. Todas as situações excecionais serão definidas em articulação estreita com o
Diretor Geral da Santa Casa da Misericórdia da Amadora.
Definição dos coortes - grupo organizado de pessoas que partilham caraterísticas, atividades e
eventos comuns. (Referencial para as escolas, p. 23)
Coorte pré-escolar –
Equipas que acompanham as salas
Sala

da

Educadora

Patrícia Gaspar

Auxiliar de ação educativa Paula Esteves
Auxiliares de serviços gerais - Vanda Martins, Carla Prego, Inês Semedo, Claudia e Ângela
Oliveira
Professores Sílvio Sepúlveda, Margarida Piedade e Samuel Amaro a partir de outubro.
Professora Ana Filipa Sousa e psicóloga Sílvia Duarte, a partir de 21 de setembro.
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Sala

da

Educadora

Nélia Melo

Auxiliar de ação educativa Emília Henriques
Auxiliares de serviços gerais - Vanda Martins, Carla Prego, Inês Semedo, Claudia e Ângela
Oliveira
Professores Sílvio Sepúlveda, Margarida Piedade e Samuel Amaro a partir de outubro.
Professora Ana Filipa Sousa e psicóloga Sílvia Duarte, a partir de 21 de setembro.

Sala

da

Educadora

Paula Monteiro

Auxiliar de ação educativa Ana Rita Santos
Auxiliares de serviços gerais - Vanda Martins, Carla Prego, Inês Semedo, Claudia e Ângela
Oliveira
Professores Sílvio Sepúlveda, Margarida Piedade e Samuel Amaro a partir de outubro.
Professora Ana Filipa Sousa e psicóloga Sílvia Duarte, a partir de 21 de setembro.

Sala

da

Educadora

Patrícia Silveira

Auxiliar de ação educativa Isabel Lourenço
Auxiliares de serviços gerais - Vanda Martins, Carla Prego, Inês Semedo, Claudia e Ângela
Oliveira
Professores Sílvio Sepúlveda, Margarida Piedade e Samuel Amaro a partir de outubro.
Professora Ana Filipa Sousa e psicóloga Sílvia Duarte, a partir de 21 de setembro.

Sala da Educadora Mª

Auxiliar de ação educativa Carminda Mendes

João Magalhães

Auxiliares de serviços gerais - Vanda Martins, Carla Prego, Inês Semedo, Claudia e Ângela
Oliveira
Professores Sílvio Sepúlveda, Margarida Piedade e Samuel Amaro a partir de outubro.
Professora Ana Filipa Sousa e psicóloga Sílvia Duarte, a partir de 21 de setembro.

Sala

da

Educadora

Marta Gonçalves

Auxiliar de ação educativa Alexandra …
Auxiliares de serviços gerais - Vanda Martins, Carla Prego, Inês Semedo, Claudia e Ângela
Oliveira
Professores Sílvio Sepúlveda, Margarida Piedade e Samuel Amaro a partir de outubro.
Professora Ana Filipa Sousa e psicóloga Sílvia Duarte, a partir de 21 de setembro.

Coorte 1º ciclo
Equipas que acompanham as turmas
1ºA

Auxiliares de serviços gerais - Vanda Martins, Carla Prego, Inês Semedo, Claudia e Ângela
Oliveira
Técnico especializado de Desporto – Daniel Roque;
Equipa de Atl – Carla Vieira, Luísa Santos, Sandrina Matos, Ana Rita Conceição;
Professora titular – Raquel Delgado;
Equipa docente: Sílvio Sepúlveda, Ana Brito, Bárbara Heitor, Rita Martins, Ricardo Gageiro,
Susana Farinha e Samuel Amaro.
Professora Ana Filipa Sousa e psicóloga Sílvia Duarte, a partir de 21 de setembro.

Página 127 de 144

1ºB

Auxiliares de serviços gerais - Vanda Martins, Carla Prego, Inês Semedo, Claudia e Ângela
Oliveira
Técnico especializado de Desporto – Daniel Roque;
Equipa de Atl – Carla Vieira, Luísa Santos, Sandrina Matos, Ana Rita Conceição;
Professora titular – Raquel Monteiro;
Equipa docente: Sílvio Sepúlveda, Ana Brito, Bárbara Heitor, Rita Martins, Ricardo Gageiro,
Susana Farinha e Samuel Amaro.
Professora Ana Filipa Sousa e psicóloga Sílvia Duarte, a partir de 21 de setembro.

2ºA

Auxiliares de serviços gerais - Vanda Martins, Carla Prego, Inês Semedo, Claudia e Ângela
Oliveira
Técnico especializado de Desporto – Daniel Roque;
Equipa de Atl – Carla Vieira, Luísa Santos, Sandrina Matos, Ana Rita Conceição;
Professora titular – Ana Luísa Matos;
Equipa docente: Sílvio Sepúlveda, Ana Brito, Bárbara Heitor, Rita Martins, Ricardo Gageiro,
Susana Farinha e Samuel Amaro.
Professora Ana Filipa Sousa e psicóloga Sílvia Duarte, a partir de 21 de setembro.

2ºB

Auxiliares de serviços gerais - Vanda Martins, Carla Prego, Inês Semedo, Claudia e Ângela
Oliveira
Técnico especializado de Desporto – Daniel Roque;
Equipa de Atl – Carla Vieira, Luísa Santos, Sandrina Matos, Ana Rita Conceição;
Professora titular – Carla Reis;
Equipa docente: Sílvio Sepúlveda, Ana Brito, Bárbara Heitor, Rita Martins, Ricardo Gageiro,
Susana Farinha e Samuel Amaro.
Professora Ana Filipa Sousa e psicóloga Sílvia Duarte, a partir de 21 de setembro.

3ºA

Auxiliares de serviços gerais - Vanda Martins, Carla Prego, Inês Semedo, Claudia e Ângela
Oliveira
Técnico especializado de Desporto – Daniel Roque;
Equipa de Atl – Patrícia Fernandes, Michelle Cruz, Bruno Alexandre e Ângela Oliveira
Professora titular – Joana Barata;
Equipa docente: Sílvio Sepúlveda, Ana Brito, Margarida Piedade, Margarida Leite, Ricardo
Gageiro, Nelson Brás e Samuel Amaro.
Professora Ana Filipa Sousa e psicóloga Sílvia Duarte, a partir de 21 de setembro.

3ºB

Auxiliares de serviços gerais - Vanda Martins, Carla Prego, Inês Semedo, Claudia e Ângela
Oliveira
Técnico especializado de Desporto – Daniel Roque;
Equipa de Atl – Patrícia Fernandes, Michelle Cruz, Bruno Alexandre e Ângela Oliveira
Professora titular – Eugénia João;
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Equipa docente: Sílvio Sepúlveda, Ana Brito, Margarida Piedade, Margarida Leite, Ricardo
Gageiro, Nelson Brás e Samuel Amaro.
Professora Ana Filipa Sousa e psicóloga Sílvia Duarte, a partir de 21 de setembro.
4ºA

Auxiliares de serviços gerais - Vanda Martins, Carla Prego, Inês Semedo, Claudia e Ângela
Oliveira
Técnico especializado de Desporto – Daniel Roque;
Equipa de Atl – Patrícia Fernandes, Michelle Cruz, Bruno Alexandre e Ângela Oliveira
Professora titular – Marina Simão;
Equipa docente: Sílvio Sepúlveda, Sofia Rosado, Margarida Piedade, Margarida Leite,
Ricardo Gageiro, Nelson Brás e Samuel Amaro.
Professora Ana Filipa Sousa e psicóloga Sílvia Duarte, a partir de 21 de setembro.

4ºB

Auxiliares de serviços gerais - Vanda Martins, Carla Prego, Inês Semedo, Claudia e Ângela
Oliveira
Técnico especializado de Desporto – Daniel Roque;
Equipa de Atl – Patrícia Fernandes, Michelle Cruz, Bruno Alexandre e Ângela Oliveira
Professora titular – Lídia Reis;
Equipa docente: Sílvio Sepúlveda, Sofia Rosado, Margarida Piedade, Margarida Leite,
Ricardo Gageiro, Nelson Brás e Samuel Amaro.
Professora Ana Filipa Sousa e psicóloga Sílvia Duarte, a partir de 21 de setembro.

Coorte 2º e 3º ciclos
5ºA

5ºB

6ºA

Equipas que acompanham as turmas
Auxiliares de serviços gerais – Sandra Simão; Susana Morais; Sandra Nogueira; Vera Rodrigues
Auxiliar de ação educativa – Mafalda Lopes;
Técnico especializado de Desporto – Daniel Roque;
Conselho de Turma: Prof. Mariana Alegre; Prof. Pedro Gomes; Prof. Margarida Leite; Prof.
Cristina Girão; Prof. Patrícia Carrilho; Prof. Margarida Piedade; Prof. Sónia Leitão; Prof. Bárbara
Heitor; Prof. Rita Rosado; Prof. Rita Martins; Prof. Samuel Amaro; Prof. Susana Farinha; Prof.
Sílvio Sepúlveda; Prof. Ricardo Gageiro;
Professora Ana Filipa Sousa e psicóloga Sílvia Duarte, a partir de 21 de setembro.
Auxiliares de serviços gerais – Sandra Simão; Susana Morais; Sandra Nogueira; Vera Rodrigues
Auxiliar de ação educativa – Mafalda Lopes;
Técnico especializado de Desporto – Daniel Roque;
Conselho de Turma: Prof. Ana Matias; Prof. Sofia Rosado; Prof. Margarida Leite; Prof. Cristina
Girão; Prof. Patrícia Carrilho; Prof. Margarida Piedade; Prof. Bárbara Heitor; Prof. Rita Rosado;
Prof. Rita Martins; Prof. Samuel Amaro; Prof. Nelson Brás; Prof. Sílvio Sepúlveda; Prof. Ricardo
Gageiro
Professora Ana Filipa Sousa e psicóloga Sílvia Duarte, a partir de 21 de setembro.
Auxiliares de serviços gerais – Sandra Simão; Susana Morais; Sandra Nogueira; Vera Rodrigues
Auxiliar de ação educativa – Mafalda Lopes;
Técnico especializado de Desporto – Daniel Roque;

Página 129 de 144

6ºB

7ºA

7ºB

8ºA

8ºB

9ºA

9ºB

Conselho de Turma: Prof. Sofia Rosado; Prof. Ana Brito; Prof. Ana Matias; Prof. Rita Martins;
Prof. Cristina Girão; Prof. Paula Gordo; Prof. Marta Maia; Prof. Rita Rosado; Prof. Joana Martins;
Prof. Samuel Amaro; Prof. Nelson Brás; Prof. Sílvio Sepúlveda; Prof. Ricardo Gageiro
Professora Ana Filipa Sousa e psicóloga Sílvia Duarte, a partir de 21 de setembro.
Auxiliares de serviços gerais – Sandra Simão; Susana Morais; Sandra Nogueira; Vera Rodrigues
Auxiliar de ação educativa – Mafalda Lopes;
Técnico especializado de Desporto – Daniel Roque;
Conselho de Turma: Prof. Sofia Rosado; Prof. Ana Brito; Prof. Rita Martins; Prof. Cristina Girão;
Prof. Paula Gordo; Prof. Marta Maia; Prof. Rita Rosado; Prof. Joana Martins; Prof. Samuel
Amaro; Prof. Susana Farinha; Prof. Sílvio Sepúlveda; Prof. Ricardo Gageiro; Prof. Pedro Gomes
Professora Ana Filipa Sousa e psicóloga Sílvia Duarte, a partir de 21 de setembro.
Auxiliares de serviços gerais – Sandra Simão; Susana Morais; Sandra Nogueira; Vera Rodrigues
Auxiliar de ação educativa – Mafalda Lopes;
Técnico especializado de Desporto – Daniel Roque;
Conselho de Turma: Prof. Mariana Alegre; Prof. Pedro Gomes; Prof. Marília Poeiras; Prof.
Margarida Leite; Prof. Marta Maia; Prof. Margarida Piedade; Prof. Cristina Girão; Prof. Bárbara
Heitor; Prof. Joana Martins; Prof. Patrícia Carrilho; Prof. Susana Farinha; Prof. Sílvio Sepúlveda;
Prof. Ricardo Gageiro
Professora Ana Filipa Sousa e psicóloga Sílvia Duarte, a partir de 21 de setembro.
Auxiliares de serviços gerais – Sandra Simão; Susana Morais; Sandra Nogueira; Vera Rodrigues
Auxiliar de ação educativa – Mafalda Lopes;
Técnico especializado de Desporto – Daniel Roque;
Conselho de Turma: Prof. Mariana Alegre; Prof. Pedro Gomes; Prof. Marília Poeiras; Prof.
Margarida Leite; Prof. Marta Maia; Prof. Margarida Piedade; Prof. Cristina Girão; Prof. Bárbara
Heitor; Prof. Joana Martins; Prof. Rita Rosado; Prof. Nelson Brás; Prof. Sílvio Sepúlveda; Prof.
Ricardo Gageiro
Professora Ana Filipa Sousa e psicóloga Sílvia Duarte, a partir de 21 de setembro.
Auxiliares de serviços gerais – Sandra Simão; Susana Morais; Sandra Nogueira; Vera Rodrigues
Auxiliar de ação educativa – Mafalda Lopes;
Técnico especializado de Desporto – Daniel Roque;
Conselho de Turma: Prof. Marília Poeiras; Prof. Sofia Rosado; Prof. Rita Martins; Prof. Marta
Maia; Prof. Margarida Piedade; Prof. Cristina Girão; Prof. Sónia Leitão; Prof. Joana Martins; Prof.
Patrícia Carrilho; Prof. Susana Farinha; Prof. Sílvio Sepúlveda; Prof. Ricardo Gageiro
Professora Ana Filipa Sousa e psicóloga Sílvia Duarte, a partir de 21 de setembro.
Auxiliares de serviços gerais – Sandra Simão; Susana Morais; Sandra Nogueira; Vera Rodrigues
Auxiliar de ação educativa – Mafalda Lopes;
Técnico especializado de Desporto – Daniel Roque;
Conselho de Turma: Prof. Marília Poeiras; Prof. Pedro Gomes; Prof. Rita Martins; Prof. Marta
Maia; Prof. Margarida Piedade; Prof. Cristina Girão; Prof. Sónia Leitão; Prof. Joana Martins; Prof.
Patrícia Carrilho; Prof. Susana Farinha; Prof. Sílvio Sepúlveda; Prof. Ricardo Gageiro
Professora Ana Filipa Sousa e psicóloga Sílvia Duarte, a partir de 21 de setembro.
Auxiliares de serviços gerais – Sandra Simão; Susana Morais; Sandra Nogueira; Vera Rodrigues
Auxiliar de ação educativa – Mafalda Lopes;
Técnico especializado de Desporto – Daniel Roque;
Conselho de Turma: Prof. Sofia Rosado; Prof. Pedro Gomes; Prof. Marília Poeiras; Prof.
Margarida Leite; Prof. Marta Maia; Prof. Margarida Piedade; Prof. Ana Matias; Prof. Sónia
Leitão; Prof. Paula Gordo; Prof. Patrícia Carrilho; Prof. Nelson Brás; Prof. Sílvio Sepúlveda; Prof.
Ricardo Gageiro
Professora Ana Filipa Sousa e psicóloga Sílvia Duarte, a partir de 21 de setembro.
Auxiliares de serviços gerais – Sandra Simão; Susana Morais; Sandra Nogueira; Vera Rodrigues
Auxiliar de ação educativa – Mafalda Lopes;
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Técnico especializado de Desporto – Daniel Roque;
Conselho de Turma: Prof. Mariana Alegre; Prof. Pedro Gomes; Prof. Marília Poeiras; Prof.
Margarida Leite; Prof. Marta Maia; Prof. Margarida Piedade; Prof. Ana Matias; Prof. Sónia
Leitão; Prof. Paula Gordo; Prof. Patrícia Carrilho; Prof. Nelson Brás; Prof. Sílvio Sepúlveda; Prof.
Ricardo Gageiro
Professora Ana Filipa Sousa e psicóloga Sílvia Duarte, a partir de 21 de setembro.
Sala de isolamento - salinha junto à sala de informática e do Refeitório, no entanto, atendendo
a que “a área de isolamento não deve ser utilizada por mais do que um caso suspeito em
simultâneo, a não ser que sejam coabitantes. Na eventualidade de serem identificados vários
casos suspeitos em simultâneo, deve recorrer-se a outras salas que não estejam a ser utilizadas
para isolamento dos restantes casos suspeitos, cumprindo os mesmos procedimentos dos
aplicados à área de isolamento” (Referencial para escolas, p. 19), poder-se-á recorrer em
segundo lugar ao Gabinete de Diretores de Turma, em terceiro lugar ao Laboratório, em quarto
lugar ao Gabinete junto à Secretaria e em quinto lugar ao Gabinete da Direção.
A atuação na sala de isolamento deverá estar em conformidade com o definido no Referencial
para as escolas (p. 4 a 7) e no Plano de Contingência. Haverá um dossier com os contactos dos
encarregados de educação neste espaço e serão afixados os números da SNS 24 ou outras linhas
criadas para o efeito.
Plano de Contingência – será atualizado e disseminado por todos os membros da Comunidade
Escolar até ao dia 14 de setembro.
Organização dos horários das turmas de acordo com os regimes presencial, não presencial ou
misto - sempre que possível, estará em curso o regime presencial. Adotaremos os regimes não
presencial e/ou misto caso as condições epidemiológicas o exijam, sempre de acordo com a
Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020 - DR n.º 139/2020, 2º Supl, Série I de
20.07.2020, sendo que “a transição entre regimes tem de ser solicitada à Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares, que decidirá após ouvir a autoridade de saúde”.
Os horários para as diferentes situações serão dados a conhecer a alunos e respetivos
Encarregados de Educação.
Continuaremos a usar a plataforma Microsoft Teams, sendo que os alunos que fiquem em
regime de ensino à distância, deverão acompanhar, de forma síncrona, as aulas presenciais,
dado que estas serão transmitidas por meio de uma câmara vídeo (webcam) presente em cada
sala de aula, dirigida para o professor / quadro.

Equipa de Saúde Escolar: Conjunto de profissionais de saúde que servem de ligação entre a
escola e os serviços de saúde e operacionalizam a Saúde Escolar. (Referencial para as escolas,
p. 23) - DEFINIR
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Medidas a adotar pela valência de Pré-escolar
Entrada/saída – porta junto à secretaria;
Salas - Todos os grupos estão afetos a uma educadora e a uma sala, tendo as mesas a distância
definida e estado mesas e cadeiras devidamente identificadas.
Higienização dos materiais Calçado – “As crianças devem trocar o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado no
espaço do jardim de infância. Este calçado extra permanece no estabelecimento, devendo ser
higienizado, todos os dias, após a saída da criança. Os profissionais deverão cumprir a mesma
orientação.”(Orientações ano letivo 2020-2021, p.6)
Espaço multiusos (salão dos Tacos/Sala de Judo)
No salão dos Tacos foram dispostas mesas, com o devido distanciamento, para assegurar a
existência de 6 espaços distintos para o acolhimento (antes de se deslocarem para as
respetivas salas), e final do dia.
Este espaço funcionará como refeitório com dois turnos distintos para assegurar que todos os
grupos almoçam cumprindo as normas de distanciamento e que se procede à higienização das
mesas e cadeiras entre grupos. Os lugares de cada criança, de ambos os turnos, estarão
devidamente identificados.
O espaço Sala de Judo funcionará como espaço para os momentos de ginástica e das 14h às 15h
será espaço de dormitório para as crianças de 3 anos. Aquando do tempo de dormitório os
espaços dos seis grupos estarão bem delimitados e manter-se-ão as distâncias de segurança
recomendadas entre os grupos, os catres serão devidamente identificados para garantir que a
sua utilização será de uso exclusivo de cada criança.
Material - Cada criança deverá ter uma caixa com o seu material devidamente identificado para
ser usado apenas por si, sendo que não poderão “trazer de casa brinquedos ou outros objetos
não necessários”. (Orientações ano letivo 2020-2021, p.6)
Circuitos – cada grupo terá um circuito específico de circulação, sendo que quando os circuitos
forem partilhados por grupos, a circulação será feita em horários articulados entre as
educadoras.
Espaços exteriores - o uso dos espaços exteriores será de caráter rotativo, sendo que,
semanalmente, promoveremos a mudança dos espaços. Na primeira semana de tempo letivo,
de 14 a 18 de setembro, os espaços exteriores deverão ser usados da seguinte forma:
Espaço 1 – parque azul (antigo parque da creche);
Espaço 2 – espaço cimentado junto ao campo de futebol de cima;
Espaço 3 - parque infantil;
Espaço 4 – casinhas de madeira junto ao parque infantil;
Espaço 5 –
Espaço 6 -
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Reuniões de pais
As educadoras farão pequenas reuniões com os novos pais para apresentar a escola.
No fim de setembro, far-se-ão, por videoconferência as reuniões gerais.

Medidas a adotar pela valência de 1º ciclo (Edifício 1)
Entrada/saída – porta lateral do Edifício 1, junto às salas de pré-escolar;
Uso da máscara – É recomendado o uso da máscara pelos alunos de 1º ciclo nos momentos de
maiores concentrações de alunos, nomeadamente na entrada e saída da escola; nas idas à casa
de banho e no transporte escolar.
Promover-se-ão momentos de explicação e exemplificação das regras de uso da máscara, sendo
que é aconselhável que cada aluno tenha um saco/bolsa devidamente identificado para guardar
a máscara em segurança, poderá mesmo ser uma bolsa que se coloque à cintura.
Salas - Cada turma está afeta a uma professora titular e a uma sala. Encontra-se definida uma
distância mínima de 1 metro entre alunos, e entre estes e o professor. Os lugares serão fixos
dentro de cada sala. As mesas serão dispostas com a mesma orientação, evitando uma
disposição que implique alunos virados de frente uns para os outros.
Horários – os horários de 3º e 4º anos foram desfasados dos horários de 1º e 2º anos, visando
minimizar os cruzamentos e aglomerados.
Manhã
Lanche da manhã
Almoço
Tarde
Lanche da tarde

1º e 2º anos
9h/12h30
11h/11h30
12h30/14h
14h/17h30

3º e 4º anos
8h30/12h
10h30/11h
12h/13h30
13h30/17h

(saem 2 dias por semana às 17h30,
nos restantes dias saem às 16h)

(saem 2 dias por semana às 17h,
nos restantes dias saem às 15h30)

16h/16h30

15h30/16h

Material - Cada criança terá um cacifo, no qual deverá guardar os materiais estritamente
necessários ao contexto de ensino aprendizagem, não devendo trazer de casa objetos que não
sejam necessários.
ATL – compreende os espaços interiores de ATL, a sala Faz de Conta e o antigo espaço BECRE e
8 áreas de espaços exteriores.
Espaços exteriores - o uso dos espaços exteriores será de caráter rotativo, sendo que,
semanalmente, promoveremos a mudança dos espaços. Na primeira semana de tempo letivo,
de 14 a 18 de setembro, os espaços exteriores deverão ser usados da seguinte forma:
Espaço 1 – recreio da Fonte (área 1 do quadrado verde)
Espaço 2 – recreio da Fonte (área 2 do quadrado verde)
Espaço 3 - recreio da Fonte (área mais próxima da portaria)
Espaço 4 – recreio da Fonte (área junto às janelas das prof. Joana e Ana Luísa)
Página 133 de 144

Espaço 5 – recreio da Fonte (área dos coelhos)
Espaço 6 - recreio da Fonte (área junto à parede lateral do edifício – frente à sala das
educadoras)
Espaço 7 - Parque de estacionamento (área 1 – mais próxima da portaria)
Espaço 8 - Parque de estacionamento (área 2 - mais próxima da secretaria)
Sempre que as condições atmosféricas o permitam, o acolhimento será feito no espaço exterior.
Quando tal não for possível, e estejam poucos alunos, o espaço de ATL será distribuído por áreas
de forma a evitar contactos entre elementos provenientes de diferentes turmas.
Quando as turmas estiverem completas, organizar-se-ão formas de 4 turmas ficarem nas
respetivas salas e outras quatro serem distribuídas pelos espaços de ATL, sendo que a
distribuição também será rotativa, de forma a que todas as turmas possam usufruir do espaço
de ATL, por exemplo, numa semana estarão em ATL os 1º e 2º anos e os 3º e 4º nas salas e na
semana seguinte ficarão os 1º e 2º em sala e os 3º e 4º em ATL. As turmas que fiquem em ATL
estão distanciadas entre si, assegurando a unidade turma.
Refeitório – as turmas irão almoçar desfasadas, estando as mesas identificadas para cada turma
para que não haja cruzamentos entre as diferentes turmas. Os alunos sentam-se na fila
destinada à sua turma, no lugar identificado com o seu nº de aluno na turma (do 1 ao 28), de
acordo com as indicações das responsáveis de ATL e serviços gerais e as refeições são
distribuídas pelos colaboradores. O acesso é feito pela porta interior e a saída pela porta lateral
que dá acesso ao exterior (mais próxima das escadas). Quando as condições atmosféricas não
permitirem deve a saída ser feita de forma devidamente controlada e vigiada para evitar os
cruzamentos com outros grupos.
Haverá uma distância recomendada de 1,5 metros, sempre que possível, sendo a mínima
permitida de 1,20 m. A distância será considerada entre alunos sentados, medida na lateral,
diagonal e frontal.
Nas mesas do refeitório será colocado um gancho para que os alunos possam pendurar a
máscara durante a sua refeição, respeitando sempre a regra de tocar apenas nos elásticos. Será
definida a utilização do gancho que se encontrar à direita do aluno.

Filas 1 e 2

12h
12h30

2ª feira
3ºA
1ºA

3ªfeira
3ºA
1ºA

4ª feira
3ºA
1ºA

5ª feira
3ºA
1ºA

6ª feira
3ºA
1ºA

Filas 3 e 4

12h05
12h35

3ºB
1ºB

3ºB
1ºB

3ºB
1ºB

3ºB
1ºB

3ºB
1ºB

Filas 5 e 6

12h10
12h40

4ºA
2ºA

4ºA
2ºA

4ºA
2ºA

4ºA
2ºA

4ºA
2ºA

Filas 7 e 8

12h15
12h45

4ºB
2ºB

4ºB
2ºB

4ºB
2ºB

4ºB
2ºB

4ºB
2ºB
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Especificidades da disciplina de Educação Física preconizadas nos normativos em vigor, a
saber:
- para a prática da Educação Física contemplar-se-ão dois espaços interiores (ginásio e átrio) e
dois espaços exteriores (campo de baixo e campo de cima).
- todos os espaços, materiais e equipamentos utilizados no decorrer da prática de exercício
físico e desporto, serão submetidos a limpeza e desinfeção, nos termos da orientação n.º
014/2020 da DGS, nomeadamente os materiais que possam ser partilhados. Existirá um local
em todas as instalações desportivas para que os materiais partilhados possam ser colocados e
desinfetados após o término de cada aula.
- os equipamentos estarão posicionados para o mesmo lado, de forma a evitar um frente a
frente com outros equipamentos ou corredores de circulação, mesmo que garantidos os três
metros de distância.
- superfícies porosas como pegas de equipamentos serão revestidas com película aderente
diariamente, ao início do dia, desinfetadas e descartadas ao final do dia (depois do
encerramento).
- será assegurado no horário das instalações o intervalo de arejamento e ventilação de 20
minutos, nomeadamente no Ginásio.
- será feito um registo dos funcionários e utilizadores (nome e contacto telefónico) que
frequentaram os espaços de prática de exercício físico e desporto (sejam infraestruturas
fechadas ou espaços ao ar livre) por data e hora (entrada e saída), para efeitos de eventual
vigilância epidemiológica.
- a utilização dos balneários será permitida assegurando as condições de distanciamento físico,
higienização, limpeza e desinfeção preconizadas na orientação n.º 014/2020 da DGS;
- para facilitar e minimizar ao máximo o uso de balneários em massa, em todas as instalações
sanitárias dos pisos 1 e 2 do edifício 2 foram colocados cabide, com a necessária distância de
segurança para facilitar o equipar/desequipar.
- em todos os espaços, fechados e abertos, será garantido o distanciamento físico mínimo de
pelo menos três metros entre pessoas durante a prática de exercício físico e desporto.
- em filas de espera terão o distanciamento de 2 metros em todas as instalações desportivas
foram assinalados no chão e nas redes um gráfico de coordenadas de 3 em 3 metros para que,
nos tempos de início de aula, instrução do professor e término de aula, cada aluno tenha o seu
lugar (coordenada) definido, o qual se manterá ao longo de todo o ano letivo. Sempre que for
feito trabalho individual será na sua coordenada.
- também para efeito de distanciamento durante a prática desportiva com construção de
pequenos grupos e trabalho em espaços separados, existirão sempre dois responsáveis em cada
aula, o professor de educação física ou a professora titular de turma e um técnico especializado
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com formação em desporto. Será mantido um registo atualizado dos pequenos grupos de
trabalho, para efeito de isolamento de contactos
- em todos os locais onde decorra prática de exercício físico será garantida a utilização de
equipamentos de proteção individual pelos professores e pelo técnico especializado que não
estejam a realizar exercício físico.
- cada aluno deverá ser portador de um kit de proteção devidamente identificado com nome,
número e turma (bolsa individual para guardar a máscara e garrafa de água).
- em cada um dos espaços em que decorra uma aula de Educação Física existirá um suporte,
mesa ou semelhante, numerado de 1 a 28, para que cada aluno possa colocar o seu kit no espaço
correspondente ao seu número de aluno na turma.
- é obrigatório o uso de máscara, na entrada e saída das instalações por parte dos professores e
alunos.
- dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara somente durante a realização de exercício
físico e desporto para alunos e professores.
- existirão dispensadores de solução antissética de base alcoólica junto às entradas e saídas dos
espaços de atividade física.
- os alunos entram em todas as instalações pela porta de entrada com máscara, desinfetam as
mãos, retiram a máscara e guardam no seu kit. Após o término da aula, desinfetam as mãos, vão
buscar o seu kit de acordo com as indicações do professor (de forma a evitar aglomerações) e
saem pela porta de saída.
- não é permitido o contacto físico quer entre técnicos, professores e alunos quer entre os alunos
(exceto em situações de emergência e ajudas como por exemplo nas matérias de ginástica de
solo). neste caso, só os professores poderão dar as respetivas ajudas e após cada toque deverão
proceder à desinfeção imediata das mãos.
- os alunos devem vir equipados de casa com o equipamento desportivo de educação física,
apenas nos dias em que vão ter a disciplina. Caso algum aluno não traga equipamento, não
realizará a aula nesse dia e realizará tarefas indicadas pelo(a) docente, pois não haverá lugar a
empréstimos de fardas.
- é obrigatória a troca de ténis sujos por limpos antes da aula. Aos alunos que não apresentem
ténis específicos para a realização da aula de Educação Física não será permitida a entrada no
Ginásio e ficarão a realizar tarefas de caráter teórico de acordo com as instruções dos
professores. A troca dos ténis poderá ser feita nos balneários/WC’s que serão indicados pelos
professores de educação Física como os definidos para aquele horário/turma;
- face à situação que se atravessa o uso dos bebedouros está interdito, pelo que cada aluno
deverá ser portador da sua garrafa de água (devidamente identificada).
- a planificação da disciplina, visando o cumprimento do currículo, contemplará situações de
aprendizagem e de organização adequadas, de modo a garantir a saúde dos alunos e o
distanciamento físico;
- sempre que possível serão privilegiados os espaços exteriores;
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- manter-se-ão os mesmos grupos de trabalho durante 15 dias;
- nos jogos desportivos coletivos, os mesmos serão condicionados e reduzidos com delimitação
de corredores para o efeito, por exemplo 2x1 ou 3x0;

- por questões de segurança, não será contemplada a modalidade de patinagem no 1.º ciclo.
- dança social e tradicional em “line dance” (grupo reduzido, em linha, com distanciamento de
3 metros);
- atletismo com estabelecimento de corredores de corrida e utilização de materiais que possam
ser desinfetados após cada utilização (por exemplo: os testemunhos utilizados nas corridas de
estafetas serão desinfetados após cada corrida);
- continuidade quanto aos testes de aptidão física (realizados no início e final de ano letivo);
- privilegiar a execução técnica individual, sempre que possível;
- sempre que não houver condições atmosféricas que possam garantir as atuais medidas de
segurança as aulas serão teóricas, na sala de aula da turma, cumprindo a área dos
conhecimentos da disciplina;
- no caso dos horários em que se verifique a presença de duas turmas em simultâneo, caso não
haja condições no exterior para ambas, uma das turmas terá aula teórica na respetiva sala de
aula e a outra ocupará o ginásio (estas situações serão sempre analisadas entre os docentes e
transmitidas aos alunos);
- no que diz respeito aos critérios de avaliação, os mesmos serão cumpridos, ainda que
adequados às atuais situações de aprendizagem.
Reuniões de pais - As professoras titulares farão pequenas reuniões com os novos pais para
apresentar a escola, entre os dias 1 e 10 de setembro.
Nos dias 9 e 10 de setembro, far-se-ão, por videoconferência as reuniões gerais.
Circuitos - cada turma terá um circuito específico de circulação, sendo que quando os circuitos
forem partilhados por turmas, a circulação será feita em horários articulados entre as
professoras titulares e as responsáveis do ATL.
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Medidas a adotar pelos 2º e 3º ciclos (Edifício 2)
Entrada/saída – portaria sul. No caso de um encarregado de educação que entregue uma
criança de pré-escolar ou de 1º ciclo nas entradas previstas, poderá a criança de 2º/3º ciclos ser
encaminhada pelo exterior para o edifício 2, sendo que deverá usar as escadas junto ao
Refeitório.
Salas - Cada turma está afeta a uma sala e os cacifos estarão próximos dessa sala. Encontra-se
definida uma distância mínima de 1 metros entre alunos, e entre estes e o professor. Os lugares
serão fixos dentro de cada sala. As mesas serão dispostas com a mesma orientação, evitando
uma disposição que implique alunos virados de frente uns para os outros.
Turma
5ºA (27 alunos)
5ºB (28 alunos)
6ºA (28 alunos)
6ºB (28 alunos)
7ºA (25 alunos)
7ºB (25 alunos)
8ºA (25 alunos)
8ºB (21 alunos)
9ºA (24 alunos)
9ºB (19 alunos)

Sala
2B
2C
1A
1C
2H
2G
2D
1B
2F
2A

Diretor(a) de Turma
Prof. Sónia Leitão
Prof. Sofia Rosado
Prof. Marta Maia
Prof. Paula Gordo
Prof. Mariana Alegre
Prof. Cristina Girão
Prof. Marília Poeiras
Prof. Susana Farinha
Prof. Nelson Brás
Prof. Margarida Leite

Acesso às salas/intervalos – para evitar aglomerados nos corredores, a partir das 7h30 as salas
de aula estarão abertas e os alunos poderão ir-se sentando nos seus lugares na sua sala de aula.
Nos intervalos os alunos deverão, sempre que possível ficar na sala de aula. Caso saiam para o
exterior deverão respeitar os espaços que lhes forem destinados, cumprindo sempre o uso
obrigatório da máscara. O uso dos espaços exteriores será de caráter rotativo, sendo que,
semanalmente, promoveremos a mudança dos espaços, de forma sequencial do espaço A ao
espaço I. Na primeira semana de tempo letivo, de 14 a 18 de setembro, os espaços exteriores
deverão ser usados da seguinte forma:
Turma
Sala
5ºA (27
2B
alunos)
5ºB (28 alunos) 2C

1C
2H

Espaço exterior de 14/09 a 18/09
Varanda junto à sala 2B (mais próximos da sala
2F)
Varanda junto à sala 2B (mais próximos da sala
2G)
Junto à mesa de pingue-pongue por baixo da
sala de informática
Varanda lateral da 1C
Anfiteatro

Espaço D
Espaço E

2G
2D

Anfiteatro
Relvado em frente ao Bar

Espaço F
Espaço G

1B

Relvado em frente ao Bar (mais próximo do
campo)
Monte

Espaço H

6ºA (28
alunos)
6ºB (28 alunos)
7ºA (25
alunos)
7ºB (25 alunos)
8ºA (25
alunos)
8ºB (21 alunos)

1A

9ºA (24
alunos)

2F
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Espaço A
Espaço B
Espaço C

Espaço J

9ºB (19 alunos) 2A

Monte

Espaço I

Telemóveis – para além dos cacifos de cada aluno, foi colocado um módulo de cacifos em cada
sala, no qual serão colocadas umas divisórias para que cada aluno no 1º tempo da manhã possa
colocar o telemóvel, devidamente desligado. No último tempo da tarde, os alunos poderão
recolher o seu telemóvel.

Horários –
2º ciclo – 8h30 /17h30 (sempre que possível, foram marcados 2 tempos de hora de almoço, de
forma a que as horas de almoço sejam articuladas entre turmas, bem como recreios e
intervalos. As turmas de 2º ciclo terminarão as aulas, incluindo o Apoio ao Estudo, dois dias
por semana às 17h30 e três dias às 16h30);
3º ciclo – 8h20/17h20 (sempre que possível, foram marcados 2 tempos de hora de almoço, de
forma a que as horas de almoço sejam articuladas entre turmas, bem como recreios e
intervalos. As turmas de 3º ciclo terão uma tarde livre, podendo nos restantes dias sair às
15h20, 16h20 ou 17h20 de acordo com o horário específico de cada turma);
Material - a cada aluno será atribuído um cacifo, no qual deverá guardar os seus materiais.
Refeitório – as turmas irão almoçar desfasadas. Os alunos sentam-se na fila destinada à sua
turma, no lugar identificado com o seu nº de aluno na turma (do 1 ao 28), de acordo com as
indicações das responsáveis de serviços gerais e as refeições são distribuídas pelos
colaboradores. Os acessos são feitos pelas portas laterais. Quando as condições atmosféricas
não permitirem deve o acesso ser feito de forma devidamente controlada e vigiada de forma a
evitar os cruzamentos com outros grupos.
Nas mesas do refeitório será colocado um gancho para que os alunos possam pendurar a
máscara durante a sua refeição, respeitando sempre a regra de tocar apenas nos elásticos. Será
definido a utilização do gancho que se encontrar à direita do aluno.
Haverá uma distância recomendada de 1,5 metros, sempre que possível, sendo a mínima
permitida de 1,20. A distância será considerada entre alunos sentados, medida na lateral,
diagonal e frontal.

Filas 1 e 2

Filas 3 e 4

Filas 5 e 6

12h
12h30
13h 20
13h35

2ª feira
3ºA
1ºA
7ºA
7ºB

3ªfeira
3ºA
1ºA
8ºA
9ºA
3ºB
1ºB
7ºA

4ª feira
3ºA
1ºA
9ºA
8ºB
(13h45)
3ºB
1ºB
7ºB

5ª feira
3ºA
1ºA
8ºA
9ºB
(13h45)
3ºB
1ºB

6ª feira
3ºA
1ºA
8ºA
9ºB
(13h45)
3ºB
1ºB
8ºB

12h05
12h35
13h20

3ºB
1ºB
8ºB

13h40
12h10
12h40
13h25

4ºA
2ºA
9ºA

4ºA
2ºA
9ºB

4ºA
2ºA
7ºA

4ºA
2ºA
8ºB

4ºA
2ºA
7ºA
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Filas 7 e 8

Filas 9 e
10

13h40
12h15
12h45
13h25
13h30

8ºA
4ºB
2ºB

4ºB
2ºB

5ºB

6ºA

12h20

8ºA

8ºB

12h40
13h00

5ºA
6ºB

5ºA
5ºB

5ºB

7ºB
9ºA

6ºA

13h30

9ºB

7ºB

5ºA

6ºB

5ºA

13h45

6ºA

6ºB

6ºB

6ºA

6ºB

6ºA
(13h35)
9ºB

4ºB
2ºB
5ºA
5ºB

9ºA
4ºB
2ºB
7ºB
5ºB

4ºB
2ºB

7ºA

Especificidades da disciplina de Educação Física preconizadas nos normativos em vigor, a
saber:
para a prática da Educação Física contemplar-se-ão dois espaços interiores (ginásio e átrio) e
dois espaços exteriores (campo de baixo e campo de cima).
Os tempos de Educação Física foram distribuídos por 3 tempos semanais de 50 minutos, sendo
os docentes da disciplina coadjuvados por um técnico especializado na área do desporto. Todas
as atividades serão preparadas de forma colaborativa.
Não poderão ser incluídos em cada aula alunos de turmas/salas diferentes.
- todos os espaços, materiais e equipamentos utilizados no decorrer da prática de exercício físico
e desporto, serão submetidos a limpeza e desinfeção, nos termos da orientação n.º 014/2020
da DGS, nomeadamente os materiais que possam ser partilhados. Existirá um local em todas as
instalações desportivas para que os materiais partilhados possam ser colocados e desinfetados
após o término de cada aula.
- os equipamentos estarão posicionados para o mesmo lado, de forma a evitar um frente a
frente com outros equipamentos ou corredores de circulação, mesmo que garantidos os três
metros de distância.
- superfícies porosas como pegas de equipamentos serão revestidas com película aderente
diariamente, ao início do dia, desinfetadas e descartadas ao final do dia (depois do
encerramento).
- será assegurado no horário das instalações o intervalo de arejamento e ventilação de 20
minutos, nomeadamente no Ginásio.
- será feito um registo dos funcionários e utilizadores (nome e contacto telefónico) que
frequentaram os espaços de prática de exercício físico e desporto (sejam infraestruturas
fechadas ou espaços ao ar livre) por data e hora (entrada e saída), para efeitos de eventual
vigilância epidemiológica.
- a utilização dos balneários será permitida assegurando as condições de distanciamento físico,
higienização, limpeza e desinfeção preconizadas na orientação n.º 014/2020 da DGS;
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- para facilitar e minimizar ao máximo o uso de balneários em massa, em todas as instalações
sanitárias dos pisos 1 e 2 do edifício 2 foram colocados cabide, com a necessária distância de
segurança para facilitar o equipar/desequipar.
- em todos os espaços, fechados e abertos, será garantido o distanciamento físico mínimo de
pelo menos três metros entre pessoas durante a prática de exercício físico e desporto.
- em filas de espera terão o distanciamento de 2 metros em todas as instalações desportivas
foram assinalados no chão e nas redes um gráfico de coordenadas de 3 em 3 metros para que,
nos tempos de início de aula, instrução do professor e término de aula, cada aluno tenha o seu
lugar (coordenada) definido, o qual se manterá ao longo de todo o ano letivo. Sempre que for
feito trabalho individual será na sua coordenada.
- também para efeito de distanciamento durante a prática desportiva com construção de
pequenos grupos e trabalho em espaços separados, existirão sempre dois responsáveis em cada
aula, o professor de educação física ou a professora titular de turma e um técnico especializado
com formação em desporto.
- em todos os locais onde decorra prática de exercício físico será garantida a utilização de
equipamentos de proteção individual pelos professores e pelo técnico especializado que não
estejam a realizar exercício físico.
- cada aluno deverá ser portador de um kit de proteção devidamente identificado com nome,
número e turma (bolsa individual para guardar a máscara e garrafa de água).
- em cada um dos espaços em que decorra uma aula de Educação Física existirá um suporte,
mesa ou semelhante, numerado de 1 a 28, para que cada aluno possa colocar o seu kit no espaço
correspondente ao seu número de aluno na turma.
- é obrigatório o uso de máscara, na entrada e saída das instalações por parte dos professores e
alunos.
- dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara somente durante a realização de exercício
físico e desporto para alunos e professores.
- existirão dispensadores de solução antissética de base alcoólica junto às entradas e saídas dos
espaços de atividade física.
- os alunos entram em todas as instalações pela porta de entrada com máscara, desinfetam as
mãos, retiram a máscara e guardam no seu kit. Após o término da aula, desinfetam as mãos, vão
buscar o seu kit de acordo com as indicações do professor (de forma a evitar aglomerações) e
saem pela porta de saída.
- não é permitido o contacto físico quer entre técnicos, professores e alunos quer entre os alunos
(exceto em situações de emergência e ajudas como por exemplo nas matérias de ginástica de
solo). neste caso, só os professores poderão dar as respetivas ajudas e após cada toque deverão
proceder à desinfeção imediata das mãos.
- os alunos devem vir equipados de casa com o equipamento desportivo de educação física,
apenas nos dias em que vão ter a disciplina. Caso algum aluno não traga equipamento, não
realizará a aula nesse dia e realizará tarefas indicadas pelo(a) docente, pois não haverá lugar a
empréstimos de fardas.
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- é obrigatória a troca de ténis sujos por limpos antes da aula. Aos alunos que não apresentem
ténis específicos para a realização da aula de Educação Física não será permitida a entrada no
Ginásio e ficarão a realizar tarefas de caráter teórico de acordo com as instruções dos
professores. A troca dos ténis poderá ser feita nos balneários/WC’s que serão indicados pelos
professores de educação Física como os definidos para aquele horário/turma;
- face à situação que se atravessa o uso dos bebedouros está interdito, pelo que cada aluno
deverá ser portador da sua garrafa de água (devidamente identificada).
- a planificação da disciplina, visando o cumprimento do currículo, contemplará situações de
aprendizagem e de organização adequadas, de modo a garantir a saúde dos alunos e o
distanciamento físico;
- sempre que possível serão privilegiados os espaços exteriores;
- manter-se-ão os mesmos grupos de trabalho durante 15 dias;
- nos jogos desportivos coletivos, os mesmos serão condicionados e reduzidos com delimitação
de corredores para o efeito, por exemplo 2x1 ou 3x0;

- na ginástica de aparelhos os mesmos estarão sempre envolvidos em película e desinfetados
após cada aula;
- dança social e tradicional em “line dance” (grupo reduzido, em linha, com distanciamento de
3 metros);
- atletismo com estabelecimento de corredores de corrida e utilização de materiais que possam
ser desinfetados após cada utilização (por exemplo: os testemunhos utilizados nas corridas de
estafetas serão desinfetados após cada corrida);
- continuidade quanto aos testes de aptidão física (realizados no início e final de ano letivo);
- privilegiar a execução técnica individual, sempre que possível;
- sempre que não houver condições atmosféricas que possam garantir as atuais medidas de
segurança as aulas serão teóricas, na sala de aula da turma, cumprindo a área dos
conhecimentos da disciplina;
- no caso dos horários em que se verifique a presença de duas turmas em simultâneo, caso não
haja condições no exterior para ambas, uma das turmas terá aula teórica na respetiva sala de
aula e a outra ocupará o ginásio (estas situações serão sempre analisadas entre os docentes e
transmitidas aos alunos);
- no que diz respeito aos critérios de avaliação, os mesmos serão cumpridos, ainda que
adequados às atuais situações de aprendizagem.
WC’s – deve permitir-se a ida dos alunos à casa de banho durante o tempo das aulas, para que
não haja aglomerados de alunos na casa de banho nos intervalos.
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Balneários/WC’s – os alunos poderão aceder ao balneário para trocar de roupa, sendo que nos
dias em que há mais de uma turma a praticar Educação Física, serão usadas as casas de banho
dos pisos 1 e 2, devidamente equipadas com cabides, para que os alunos possam trocar de roupa
cumprindo as distâncias de segurança (será garantida a utilização de cabides nos balneários que
permita o distanciamento físico de dois metros entre alunos). Serão dadas indicações específicas
a cada turma tendo em conta não só os horários das turmas, mas também a distribuição de
rapazes/raparigas por turma. Os objetos pessoais dos alunos que utilizem os WC como
balneários, deverão ser colocados nos cacifos. As portas dos WC deverão permanecer abertas,
exceto quando se encontrem em utilização como balneários. As portas dos balneários deverão
permanecer abertas quando não se encontrem em utilização.
Máscaras durante a aula de Educação Física – será disponibilizado um cabide para que os
alunos possam pendurar o saquinho com a sua máscara (devidamente fechado e identificado).
Circuitos/entradas e saídas no edifício
Turma

Sala

5ºA (27 alunos)
5ºB (28 alunos)
6ºA (28 alunos)
6ºB (28 alunos)
7ºA (25 alunos)
7ºB (25 alunos)
8ºA (25 alunos)

2B
2C
1A
1C
2H
2G
2D

8ºB (21 alunos)
9ºA (24 alunos)
9ºB (19 alunos)

1B
2F
2A

Portas pelas quais devem sair para aceder ao
exterior
Porta lateral da sala 2B
Porta em frente ao gabinete dos DT’s
Porta junto à sala 1C
Porta lateral que dá acesso ao exterior
Porta em frente ao gabinete dos DT’s
Porta lateral que dá acesso ao exterior
Porta em frente ao gabinete dos DT’s (evitar sair em
simultâneo com o 9ºB)
Porta junto à sala 1C
Porta lateral que dá acesso ao exterior
Porta em frente ao gabinete dos DT’s (evitar sair em
simultâneo com o 8ºA)

Reuniões de pais – Os diretores de turma farão pequenas reuniões com os novos pais para
apresentar a escola, entre os dias 1 e 10 de setembro.
Nos dias 9 e 10 de setembro, far-se-ão, por videoconferência as reuniões gerais.

Página 143 de 144

Bibliografia:
Direção Geral da Educação / Direção-Geral da Saúde. Orientações para a realização em
regime presencial das aulas práticas de Educação Física. Lisboa: 01/09/2020

Direção-Geral da Saúde. Orientação nº 030/2020: Espaços de Prática de Exercício Físico e
Desporto, e Competições Desportivas de Modalidades Individuais sem Contacto. Lisboa: DGS;
29/05/2020

Direção-Geral da Saúde. Orientação nº 036/2020: Desporto e Competições desportivas.
Lisboa: DGS; 25/08/2020.

Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares / Direção Geral da Educação / Direção-Geral da
Saúde:
Orientações Ano Letivo 2020/2021.

Orientação 014/2020 da DGS.
Orientação 025/2020 da DGS.
Orientação 027/2020 da DGS.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-D/2020 - DR n.º 139/2020, 2º Supl, Série I de
20.07.2020
Serviço Nacional de Saúde / Direção-Geral da Saúde. Referencial escolas – controlo da
transmissão Covid-19 em contexto escolar. Lisboa: 04/09/2020

Página 144 de 144

