
REGRESSO A 18.05.2020
PLANO DE HIGIENIZAÇÃO

DE ACORDO COM A INFORMAÇÃO DA DIREÇÃO-GERAL DOS 

ESTABELECIMENTOS ESCOLARES COM A ORIENTAÇÃO DA DIREÇÃO-

GERAL DE SAÚDE E A COLABORAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS



REGRESSO DOS 11.º E 12.ºS ANOS

• Aulas - Dia 18 de maio – 26 de junho;

• Exames – 6 de julho a 23 de julho;

• Só haverá aulas presenciais na parte da tarde;

• São criadas duas alas distintas – uma para o 11.º ano e outra para o 12.º ano;

• A ideia de alas consiste na separação dos alunos do 11.º ano dos do 12.º ano. Entram por portas diferentes, utilizam 

casas de banho, salas de aula e corredores diferentes.

• Transportes escolares - desfasamento no regresso, uma aluna tem que ficar na biblioteca;

• Assegurar a presença dos recursos humanos estritamente necessários ao funcionamento 

das atividades letivas presenciais (pessoal docente e pessoal não docente); 



• SECRETARIA - apenas um utente de cada vez;

• PORTARIA- acessos separados para as duas alas (rampa e escadarias);

• Para cada ala vai haver dispensadores com saba;



• QUANDO SE VAI DESINFETAR UMA ÁREA, AS PRINCIPAIS

PREOCUPAÇÕES A TER EM CONTA SÃO:

• EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI): Deve

ser usado equipamento que proteja o profissional, quer dos

produtos utilizados, quer de eventual contaminação existente na

área onde irá operar, e que evite, ainda, que este traga

agentes contaminadores do exterior para a área da desinfeção.

Sobre EPI, consultar anexo I.

• ENTRADA NA “ÁREA SUJA”: o profissional deve entrar nos

locais a limpar já totalmente equipado com o EPI envergado e

com o material de limpeza, levando também consigo sacos

prontos para a recolha dos resíduos; o Ao entrar na “área

suja”, deve abrir janelas e arejar a área, sempre que

possível.

PROCEDIMENTO
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DE SUPERFÍCIES EM 
AMBIENTE ESCOLAR NO 
CONTEXTO DA 
PANDEMIA COVID-19 

• OPERAÇÃO DENTRO DA “ÁREA SUJA”: Começar a limpar de alto

para baixo e das zonas mais distantes da porta de entrada para a

porta de entrada/saída; o Ter um cuidado especial na limpeza de

objetos mais tocados (ex: interruptores; maçanetas das portas;

torneiras; corrimãos; mesas; cadeiras; teclados de computadores;

telefones e outros) e áreas mais frequentadas; o À medida que se vai

limpando, depositar os materiais descartáveis em sacos apropriados

(de cor diferente dos habituais, ou devidamente identificados), tendo o

cuidado de não contaminar o exterior do saco.

• SAÍDA DA “ÁREA SUJA”: No final da limpeza, esperar para ter o

espaço totalmente arejado e só depois fechar as janelas; o Limpar os

frascos e produtos de limpeza antes de sair; o Limpar as luvas e

calçado por fora sem os retirar; o Colocar o saco sujo dentro de outro

limpo e fechar o saco; o Sair da área e fechar a porta, sempre que

possível; o Terminadas as limpezas, colocar os EPI reutilizáveis, em

embalagem própria hermeticamente fechada, para os transportar até

à zona de desinfeção/lavagem do material e os EPI descartáveis nos

sacos de resíduos.

PROCEDIMENTO



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

• RESÍDUOS: O OS SACOS DE RESÍDUOS DEVEM SER

COLOCADOS NO CONTENTOR (“CAIXOTE DO LIXO”)

DOS RESÍDUOS INDIFERENCIADOS. ESTES RESÍDUOS

NÃO DEVEM, EM CASO ALGUM, SER COLOCADOS NO

CONTENTOR DE RECOLHA SELETIVA, NEM

DEPOSITADOS NO ECOPONTO. O NUNCA DEIXAR OS

SACOS DE RESÍDUOS EM ESPAÇOS PÚBLICOS, OU

ZONAS ONDE POSSAM SER MEXIDOS.
PROCEDIMENTO



LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE 
SUPERFÍCIES EM AMBIENTE 

ESCOLAR NO CONTEXTO DA 
PANDEMIA COVID-19

• A DESINFEÇÃO DOS ESPAÇOS E SUPERFÍCIES - deve ser

efetuada, no mínimo, com frequência diária e sempre que se

mostrar necessário.

• CASAS DE BANHO – pelo menos duas vezes de manhã e

duas vezes à tarde;

• ZONAS E OBJETOS DE USO COMUM – corrimãos,

maçanetas das portas, interruptores, zonas de contacto

frequente – pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à

tarde;

• SALAS DE AULA – no final de cada utilização, sempre que

haja mudança de turma;

• SALAS DE PROFESSORES – de manhã e à tarde;

• REFEITÓRIOS – logo após a utilização de um grupo e antes

de outro entrar na área, especialmente as mesas e zonas de

self-service.

FREQUÊNCIA DE LIMPEZA



LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE 
SUPERFÍCIES EM AMBIENTE 

ESCOLAR NO CONTEXTO DA 
PANDEMIA COVID-19

• A) AGENTES DE DESINFEÇÃO:  

Solução de hipoclorito de sódio pronta a usar (já diluída) com

a concentração de 0,05%. Se tiver de diluir o hipoclorito de

sódio ou outro produto com igual poder desinfetante e álcool

a 70º (para superfícies que não suportam o hipoclorito de

sódio), siga as indicações do anexo IV.

• B) MÉTODO DE APLICAÇÃO:  

A LIMPEZA DEVE SER HÚMIDA COM: 

i. Balde e esfregona para o chão;

ii. Panos de limpeza descartáveis ou panos reutilizáveis

(laváveis) de microfibras, se houver condições para serem

lavados e desinfetados pelo calor, em máquina de lavar;

iii. Sempre que possível, deixar as superfícies humedecidas,

até que sequem, ao ar, para que o desinfetante possa atuar

eficazmente.

PRODUTOS E TÉCNICAS DE DESINFEÇÃO DE 

ESPAÇOS



LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE 
SUPERFÍCIES EM AMBIENTE 

ESCOLAR NO CONTEXTO DA 
PANDEMIA COVID-19

C) ORDEM DE LIMPEZA DOS ESPAÇOS FECHADOS

(SALAS DE AULA, SALAS DE PROFESSORES, ENTRE

OUTROS):

• A limpeza deve começar de alto para baixo, das zonas

mais limpas para as mais sujas, e das mais distantes da

porta de entrada para a porta de entrada/saída. O

chão deverá ser a último a ser limpo.

• Ter especial cuidado na limpeza de objetos mais tocados

(ex: interruptores; maçanetas das portas; torneiras;

corrimãos; mesas; bancadas; cadeiras; teclados de

computadores; telefones e outros) e áreas mais

frequentadas.
PRODUTOS E TÉCNICAS DE DESINFEÇÃO DE 

ESPAÇOS



D) PROCEDIMENTO GERAIS

• Lavar primeiro as superfícies com água e detergente e, em

seguida, espalhar uniformemente a solução de hipoclorito de

sódio nas superfícies;

• Deixar atuar o desinfetante nas superfícies durante, pelo

menos, 10 minutos, sempre que possível;

• Enxaguar as superfícies só com água;

• Deixar secar ao ar, sempre que possível.

E) PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS

• Superfícies e equipamentos que devem ser alvo de especial

atenção: maçanetas de portas; interruptores de luz; telefones;

botões de elevadores (se existirem); torneiras; manípulos de

autoclismos; corrimãos; materiais de computadores, tais como

teclados, ecrãs e rato; equipamentos eletrónicos ou outros

existentes que sejam de manuseamento frequente.

PRODUTOS E TÉCNICAS DE DESINFEÇÃO DE 

ESPAÇOS
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• CHÃO (ÚLTIMO A LIMPAR): deve ser lavado com água e

detergente comum, seguido da desinfeção com solução de

hipoclorito de sódio pronta a usar, ou solução diluída em

água fria no momento da utilização, conforme anexo IV e

instruções do fabricante.

•

• INSTALAÇÕES SANITÁRIAS: devem ser lavadas, 

preferencialmente, com produto que contenha na 

composição detergente e desinfetante (2 em 1) porque é 

de mais fácil e rápida aplicação e desinfeção. O balde e a 

esfregona utilizados nas casas de banho não devem ser 

usados noutros espaços. Deve-se utilizar panos diferentes 

para os lavatórios e as áreas à volta destes e para o 

exterior das sanitas. 
PRODUTOS E TÉCNICAS DE DESINFEÇÃO DE 

ESPAÇOS
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• A LIMPEZA DAS CASAS DE BANHO DEVE SEGUIR A SEGUINTE SEQUÊNCIA:  

• 1. INICIAR A LIMPEZA PELOS LAVATÓRIOS (PRIMEIRO AS TORNEIRAS E SÓ 

DEPOIS O LAVATÓRIO) E SUPERFÍCIES À VOLTA DESTES; 

• 2. DE SEGUIDA, PASSAR PARA A LIMPEZA DOS SANITÁRIOS: 

• 2.1. PARTE INTERIOR: 

• - APLICAR O PRODUTO DETERGENTE COM BASE DESINFETANTE, DEIXANDO 

ATUAR DURANTE, PELO MENOS, 5 MINUTOS; - ESFREGAR BEM POR DENTRO 

COM O PIAÇABA;  - PUXAR O AUTOCLISMO COM O PIAÇABA AINDA DENTRO 

DA SANITA PARA QUE ESTE TAMBÉM FIQUE LIMPO;  - VOLTE A PUXAR A ÁGUA.   

• 2.2. PARTE EXTERIOR: 

• - ESPALHAR O DETERGENTE/DESINFETANTE NA PARTE SUPERIOR DA SANITA E 

SOBRE A TAMPA;  - ESFREGAR COM O PANO: PRIMEIRO A TAMPA E SÓ DEPOIS 

A PARTE EXTERIOR DA SANITA (PARTE SUPERIOR E OS LADOS);  - PASSAR O 

PANO SÓ COM ÁGUA;  - DEIXAR SECAR AO AR;  - LIMPAR E DESINFETAR BEM 

O BOTÃO DO AUTOCLISMO NO FINAL.  

• NO FINAL DA LIMPEZA, DEVE VOLTAR A PASSAR UM PANO HUMEDECIDO EM

DESINFETANTE EM TODAS AS TORNEIRAS. 

• 3. O CHÃO DEVE SER LAVADO COMO DESCRITO ANTERIORMENTE. 

LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE 
SUPERFÍCIES EM AMBIENTE 

ESCOLAR NO CONTEXTO DA 
PANDEMIA COVID-19
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REFEITÓRIOS: 

• Respeitar os planos de limpeza de refeitórios existentes,

utilizando agentes de limpeza e desinfeção aprovados

pela legislação em vigor para o setor alimentar.

• Os profissionais da área de preparação e confeção dos

alimentos devem:

• Usar sempre máscara, durante as fases de preparação,

confeção e distribuição dos alimentos;

• Lavar as mãos com água e sabão imediatamente antes e

após a manipulação de alimentos crus ou antes e após a

utilização da casa de banho;

• Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou

com solução antisséptica de base alcoólica (SABA);

• Cumprir a etiqueta respiratória.
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