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INTRODUÇÃO 

O presente documento em formato de adenda complementa o Plano de Contingência do 

Agrupamento e exibe o conjunto de orientações a ser seguidas pela Comunidade Escolar da EB 2.3 de 

Celeirós (alunos, famílias, docentes e não docentes e quaisquer outros profissionais em 

contacto/trabalho no estabelecimento de ensino). 

Este documento deve ser do conhecimento de toda a comunidade para que possa resultar a sua 

implementação e serem garantidas as condições de segurança e saúde, no âmbito da pandemia do 

COVID-19. 

 

 

 

1. PROCEDIMENTOS PRÉVIOS À REABERTURA DAS INSTALAÇÕES 

Com vista a assegurar as condições necessárias à reabertura da Escola serão efetuados os seguintes 

procedimentos: 
− Limpeza e desinfeção geral das instalações (em conformidade com a orientação 014/2020 da 

DGS); 

− Aquisição de Kit de 3 máscaras laváveis 25 vezes (para o primeiro período) para os docentes 

e alunos, a fim de serem distribuídas a todos, no primeiro dia de chegada à Escola; 

− Colocação de barreiras com proteção nos postos de serviço com contacto com AO; 

− Colocação de sinalética informativa e de cariz organizador de acessos e espaços; 

− Reorganização dos espaços e das salas de atividades tendo em vista a prevenção de risco de 

contaminação, assinalando-se os espaços em uso; 

− Reorganização dos serviços e horários de funcionamento; 

− Definição de circuitos de entrada e de saída, bem como de acesso aos diferentes espaços; 

− Colocação de dispensador de solução antisséptica de base alcoólica (SABA) para desinfetar, 

em todos os pontos de entrada, nomeadamente entrada dos blocos, salas de aula, pavilhão e 

espaços de prestação de serviços; 

− Aquisição de termómetros digitais; 

− Aprovisionamento de equipamentos de proteção individual, nomeadamente máscaras e 

luvas; 

− Aprovisionamento de material para os procedimentos adequados de limpeza e desinfeção 

dos espaços e dos materiais; 

− Criação de espaços de “sujos”. 

 

 

 

2. MEDIDAS GERAIS DE FUNCIONAMENTO 

− OBRIGATORIEDADE de conhecer e cumprir as regras definidas.  

− OBRIGATORIEDADE de uso de máscara para entrar e circular no recinto escolar. 

− PROIBIÇÃO de entrada e permanência nas escolas de elementos da comunidade educativa 

em estados febris. Qualquer suspeita deve ser comunicada IMEDIATAMENTE à direção. 
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− DEVER de higienização e/ou lavagem frequente das mãos ao longo do dia e na mudança de 

espaços, WC, refeitório, bar, salas de aula,… 

– EVITAR o contacto desnecessário com objetos e superfícies (como corrimões, paredes, ….). 

− EVITAR aglomerados. 

− OBRIGATORIEDADE de passar pelos tapetes de desinfeção na entrada da escola e no 

pavilhão. 

− OBRIGATORIEDADE de circular pela direita em todos os espaços. 

− OBRIGATORIEDADE de respeitar as regras definidas nos espaços e a sinalização vertical e 

horizontal (no chão). 

 

À chegada deve ser questionada a existência de febre, tosse, dificuldade respiratória ou diarreia nas 

crianças e funcionários. Caso apresente algum dos sintomas deve ir para casa. 

 

 

 

3. ACESSO À ESCOLA E CIRCULAÇÃO NO ESPAÇO ESCOLAR 

Equipamento e materiais necessários 

Os alunos devem trazer para a escola:  

− Uma máscara de uso; 

− Uma máscara suplente; 

− Lanche (caso entenda ser mais viável). 

 

Procedimentos à entrada da escola 

− Não deve haver aglomerados e deve ser respeitado distanciamento entre os elementos que 

aguardam a entrada. 

− Devem entrar em fila. 

− A entrada faz-se pelos locais assinalados (portão ou portões da entrada principal). 

− É obrigatório validar a entrada com o cartão de estudante. 

− Qualquer pessoa identificada com febre, tosse, dificuldade respiratória, diarreia ou outros 

sintomas associados à COVID-19, não deve de permanecer na escola, pelo que deverá 

imediatamente regressar a casa. 

 

Circuitos de circulação 

A entrada e saída dos espaços deve ser feita de modo a diminuir o cruzamento de pessoas. Assim, 

foram definidos percursos de entrada e saída de cada um dos pisos de cada bloco, bem como de 

outros espaços específicos e de utilização comum como o Refeitório, Biblioteca e Sala do Aluno. 

Estão ainda devidamente assinalados os espaços de percurso que estão interditos. 

Os circuitos dos Blocos estão devidamente assinalados no chão, sendo o percurso de entrada igual 

ao da saída, a saber: 

Bloco A- Piso 1 – entrada e saída pelo coberto via porta principal de acesso ao Bloco; 

Bloco A- Piso 2 - entrada e saída para o coberto via porta de emergência do Bloco; 
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Bloco B- Piso 1 – entrada e saída para o coberto via porta principal de acesso ao Bloco; 

Bloco B- Piso 2 - entrada e saída para o coberto via porta de emergência do Bloco. 

 

Pavilhão – entrada pela porta principal e saída pela porta oeste, com percurso de circulação interna 

devidamente assinalado no chão. 

Biblioteca - entrada e saída pela porta principal de acesso à mesma (Bloco B-Piso 2, lado da Direção), 

condicionada à lotação máxima definida. Os alunos devem aguardar em fila, de acordo com as 

marcações no chão, cumprindo as distâncias de segurança. 

Sala do Aluno - acesso restrito aos alunos com aulas no Bloco B-Piso 2, com entrada e saída via 

reprografia. 

Refeitório - as portas de entrada e saídas são as habituais, com percurso de circulação interna 

devidamente assinalado no chão. Os alunos devem aguardar em fila, de acordo com as marcações no 

chão, cumprindo as distâncias de segurança. 

Serviços Administrativos - entrada e saída pela porta principal de acesso à escola, condicionada à 

lotação do espaço. 

PBX - entrada e saída pela porta principal de acesso à escola, condicionada a autorização. 

Reprografia - entrada e saída pela porta principal de acesso à mesma, condicionada à lotação 

definida. Os alunos devem aguardar em fila, de acordo com as marcações no chão, cumprindo as 

distâncias de segurança. 

Bar - Acesso pelas portas laterais, no caso dos alunos em recreio nos cobertos, e pelas escadas junto 

à reprografia, no caso dos alunos em recreio na Sala do aluno. Os alunos devem aguardar numa das 

filas 1 ou 2, de acordo com as marcações no chão, cumprindo as distâncias de segurança. 

 

RECREIO 

O recreio dos alunos tem restrições, tendo-se sentido necessidade de definir espaços distintos para 

grupos de alunos, quer seja por turma ou ano.  

Os alunos podem utilizar, de acordo com o tempo disponível e a sua vontade e, em função das 

condições climatéricas, um dos espaços que lhe estão destinados: 

– Alunos com aulas no Bloco A - coberto de acesso ao mesmo; 

– Alunos com aulas no Bloco B_Piso 1 - coberto de acesso ao mesmo; 

– Alunos com aulas no Bloco B_Piso 2 - Sala do aluno. 

Não é permitida a circulação dos alunos entre estes espaços de recreio, salvo nas situações de 

mudança de sala de aula. 

  



   
 

___________________________________ 
Plano de contingência – COVID-19  Página 5 de 16 
Adenda EB 2.3 de Celeirós 

Sempre que o tempo o permitir devem optar pelo espaço exterior que foi destinado a cada uma das 

turmas/anos, conforme o esquema apresentado. 

 

ESPAÇOS EXTERIORES DE RECREIO 

 

SAÍDA DA ESCOLA 

A saída faz-se pelo portão principal. Os alunos devem cumprir os circuitos de circulação e as regras 

de distanciamento. 

 

 

4. ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

SALAS/ESPAÇOS DE AULA 

− A cada turma será atribuída uma sala fixa onde decorrem a maioria das aulas. Nalguns dias as 

atividades poderão decorrer noutra sala diferente da habitual. Neste caso, durante o turno a 

sala está destinada apenas a essa turma. 

− Os alunos apenas se deslocarão para outras salas nas disciplinas que têm espaços 

específicos. 

− Nalguns dias as atividades poderão decorrer noutra sala diferente da habitual. Neste caso, 

durante o turno a sala está destinada apenas a essa turma. 

− Os alunos terão de ocupar sempre o mesmo lugar, que estará devidamente assinalado em 

Planta de Sala de aula. 
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− A deslocação pelos corredores e restantes espaços deve orientar-se pela direita, em fila e 

manter o afastamento possível entre elementos. 

− A espera para entrada nas salas é feita à porta, no lugar assinalado no chão com “Aguarde 

aqui”. 

− A turma deve esperar organizada pelo número do aluno, no sentido assinalado pelas setas 

(no chão). 

− Ao entrar na sala os alunos deverão efetuar a desinfeção das mãos antes de ir para o seu 

lugar. 

− A primeira desinfeção das mãos na escola é feita no acesso ao respetivo bloco da sala de 

aulas com o apoio do AO do piso. Os alunos devem aguardar em fila, cumprindo as distâncias 

de segurança, de acordo com as marcações no chão. 

− A sala deve manter-se, sempre que possível, com a porta aberta durante a aula. 

− No final da aula deve ser desinfetado o material utilizado pelo professor, nomeadamente: 

teclado do computador, comando do projetor/quadro interativo e apagador. 

− Nas aulas laboratoriais, os equipamentos utlizados pelos alunos (microscópio, …) devem ser 

desinfetados no final de cada utilização. 

 

BAR DOS ALUNOS 

− O Bar terá um acesso muito restrito para evitar concentrações. Os alunos só podem utilizar o 

Bar de acordo com o escalonamento efetuado. 

− Os serviços são limitados ao essencial. 

− Os alunos podem organizar-se em duas filas, estando os dois locais devidamente assinalados 

no chão com “Aguarde aqui” e com setas indicando o caminho de fila. 

− Antes de passar o cartão, na fila, passam pelo higienizador, devendo higienizar as mãos. 

− Não devem comer na zona do Hall. Devem dirigir-se ao exterior, guardando a distância dos 

colegas, para poder retirar a máscara e comer (exceto quando estiver a chover). 

 

REFEITÓRIO 

− O acesso é feito de acordo com o escalonamento efetuado. 

− A entrada aguarda-se em fila no local assinalado. 

− A entrada é feita mediante autorização do funcionário. 

− É feita a higienização das mãos à entrada do refeitório. 

− Não é permitido o uso do micro-ondas. 

− A circulação no interior é feita de acordo coma as marcações no chão. 

− Só podem ser ocupadas as mesas autorizadas. A ocupação das mesas faz-se das mais 

distantes para as mais próximas da cozinha. 

− Os lugares nas mesas estão devidamente numerados. 

− Os alunos devem lavar as mãos à saída do refeitório. 

− Poderá haver serviço de takeaway. 
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PAPELARIA/REPROGRAFIA 

− A papelaria/reprografia tem o limite máximo de 3 pessoas no espaço. 

− À entrada do espaço deve ser efetuada a higienização das mãos. 

− A entrada aguarda-se em fila de acordo com a direção das setas (no chão), devendo ser 

respeitada a sinalética “Aguarde aqui”. 

− Os professores devem fazer o planeamento atempado dos trabalhos a reproduzir de modo a 

levantá-los fora das horas de intervalo. 

 

PAVILHÃO 

− A utilização do pavilhão está limitada, por norma, a duas turmas. É permitida a utilização por 

três turmas (limite máximo) desde que não implique a sua permanência conjunta nos 

balneários.  

− Não é permitida a entrada e saída do pavilhão sem máscara. 

− O acesso aos balneários para o banho deve ser desfasado, admitindo-se um intervalo de 5 

minutos entre turmas.  

−  A entrada aguarda-se em fila no local assinalado. 

− A entrada é feita mediante autorização do funcionário. 

− É feita a higienização das mãos à entrada. 

− Não é permitida a utilização dos cabides, exceto para pendurar os agasalhos de inverno. 

Depois de equipados devem guardar a roupa e o calçado em sacos próprio dentro do saco do 

equipamento, até ao final da aula. 

− As atividades dentro do pavilhão devem limitar-se ao espaço definido para a turma. Não é 

permitida a circulação entre espaços de diferentes turmas. 

− Sempre que possível, as atividades devem desenvolver-se no exterior.  

− Devem privilegiar-se atividades em que não haja partilha de materiais. 

− Os materiais manipulados pelos alunos devem ser desinfetados no final de cada aula. 

− Os produtos de higiene pessoal e as toalhas não devem ser partilhados. 

− Mediante solicitação escrita dos encarregados de educação respetivos, os alunos poderão 

ser dispensados de tomar o duche habitual no final da aula. 

 

CASAS DE BANHO 

− Os alunos devem aguardar em fila, cumprindo as distâncias de segurança, de acordo com as 

marcações no chão. 

− As mãos devem ser lavadas à entrada e à saída. 

− Os alunos devem respeitar a lotação máxima do espaço (definida à entrada).  

− Não é permitida a permanência no espaço para além do tempo estritamente necessário. 

 

BIBLIOTECA 

– A porta de entrada e as janelas estarão, sempre que possível, abertas. 

– Face à capacidade de ocupação permitida terão prioridade de acesso: 

i. grupo/turma, em atividades letivas e/ou formativas; 
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ii. alunos para a realização trabalhos/estudo individual/atividades de leitura autónoma;  

iii. atividades de tutoria e de mentoria 

– Só é permitido sentar após autorização do docente ou do funcionário. Cada utilizador deve 

ocupar o lugar que lhe foi atribuído.  

– Não é permitido alterar a disposição das cadeiras. 

– No final da utilização a cadeira será colocada com as costas viradas para a mesa por forma 

assinalar que o lugar foi desocupado e deve ser desinfetado. 

– O acesso ao fundo documental é livre, mas reservado a um máximo de 15 utilizadores, de 

cada vez.  

– O fundo documental consultado ficará inacessível 24h00 após a sua utilização para efeitos de 

quarentena ou higienização. 

– A Zona cinema e vídeo, reservada à ocupação de tempos livres deixa de estar funcional. 

– Na Zona multimédia só é permitido um lugar sentado em cada computador. 

– A utilização das tabletes em sala de aula só é possível mediante requisição com antecedência 

mínima de 48 horas. A entrega em sala de aula é efetuada pela BE e a sua devolução à 

mesma pelo docente requisitante. 

– A utilização de fundos documentais em sala de aula só é possível mediante requisição com 

antecedência mínima de 24h00. A entrega em sala de aula é efetuada pela BE e a sua 

devolução à mesma pelo docente requisitante. 

– A utilização por um grupo ou turma só é possível mediante agendamento prévio no sentido 

de garantir disponibilidade de espaço. Após a utilização a BE encerrará por um período de 5 a 

10 minutos para desinfeção do espaço e dos equipamentos utilizados. 

 

SALA DE PROFESSORES E OUTROS LOCAIS DE TRABALHO 

− A utilização do espaço da Sala de Professores e outros locais de trabalho, deverá ser 

efetuada de forma a evitar aglomerados/concentrações de pessoas e respeitando as regras 

de distanciamento. 

− Apenas poderão ser realizados lanches/refeições nas mesas definidas para esse efeito, 

respeitando a lotação máxima de 4 pessoas por mesa. 

− Os lanches/refeições deverão ser efetuados no mínimo tempo possível, de forma a 

possibilitar a utilização do espaço/serviço pelo maior número de pessoas. 

− Os docentes deverão fazer um esforço por utilizar o serviço de Bar durante os tempos não 

letivos (cargos, …), de forma a evitar uma sobrelotação do espaço durante os intervalos. 

− No final da utilização de qualquer espaço, deve ser desinfetado o material utilizado pelo 

professor, nomeadamente o telefone, o teclado do computador, e a mesa de trabalho ou de 

refeição. 

 

 

5. HORÁRIO E ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES  

− A permanência no espaço Escolar deve ser bem gerida, de modo a que não se esteja no 

espaço sem atividades. Pretende-se minimizar o número de elementos presentes e o risco. 

− Só é permitida a entrada dos alunos na escola até 15 minutos antes do início das aulas. Estes 

devem dirigir-se para a entrada do local onde vão ter aulas, usando os percursos definidos. 

Não é permitido circular pela escola. 
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PRODUTOS DE LIMPEZA

Água + detergente

Detergentes comuns de 
uso doméstico

PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

Solução de lexívia 
(hipoclorito de sódio)

Difere consoante se trata 
de uma área de isolamento 

ou área comum

(anexo 1)

Álcool a 70%

Em todas as superfícies em 
que não seja possível o uso 

de lixívia (por risco de 
corrosão)

paredes e 
teto (se 

aplicável)

superfícies 
acima do chão 

(bancadas, 
mesas, 

cadeiras, 
corrimãos, etc

equipamentos 
existentes nas áreas

instalações 
sanitárias

chão – último 
a ser limpo

− Não é permitida a permanência na escola nos períodos sem aulas ou atividades, exceto para 

a realização de trabalhos. A realização de trabalhos deve ser previamente agendada com a 

BE para garantir lugar. 

− O horário de funcionamento da Escola foi alargado de modo a desencontrar as turmas e a 

permitir a limpeza e higienização dos espaços. 

− Os intervalos têm menor duração e nestes devem ser respeitadas todas as normas de 

segurança e os espaços que sejam eventualmente predestinados a cada turma. 

− Os alunos que não usam os transportes públicos devem minimizar o tempo de espera das 

atividades na Escola. Deverão, por isso, chegar à escola o mais perto possível das horas de 

atividades e sair o mais cedo possível, após o seu término. 

− Os alunos que usam os transportes públicos ficam sujeitos ao horário definido. 

 

 

6. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE MATERIAIS E ESPAÇOS 

Os profissionais do estabelecimento devem estar sensibilizados para o cumprimento das regras de 

higienização e controlo ambiental, nomeadamente quanto: 

− À frequência das rotinas de limpeza e higienização; 

− À necessidade de limpar e higienizar sempre que necessário e não apenas nos horários 

estabelecidos; 

− Ao uso dos produtos, técnicas e protocolos de limpeza e higienização estabelecidos. 

 

6.1 Técnicas de limpeza 

A limpeza deve ser sempre húmida (não usar aspirador). 

Deve ser realizada sempre no sentido de cima para baixo e das áreas mais limpas para as mais sujas, 

conforme o esquema seguinte. 

 

 

 

 

6.2 Produtos e materiais de limpeza e higienização 

A higienização e limpeza faz-se com produtos e materiais distintos e de uso exclusivo. 
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Os produtos de limpeza e desinfeção não devem ser usados próximo dos alunos, mantendo a 

ventilação adequada durante qualquer procedimento de limpeza ou desinfeção, para impedir 

inalação de vapores potencialmente tóxicos. 

Os panos de limpeza devem ser de uso exclusivo e, se possível, diferenciados por um código de 

cores, para cada uma das áreas de risco a limpar: 

 

Amarelo  Materiais e equipamento das salas (mesas, cadeiras, quadros,…) 

Rosa Lavatórios  

Azul Sanitas (exterior) 

Verde Corrimões, maçanetas, interruptores, teclados 

 

 

O balde e esfregona devem ser diferentes, para as diferentes áreas de risco: 

i. instalações sanitárias; 

ii. salas e restantes espaços; 

iii. áreas de refeição. 

No final de cada utilização o balde e esfregona devem ser limpos e desinfetados. 

 

6.3 Frequência de limpeza e desinfeção 

O estabelecimento dispõe de um plano de limpeza e higienização das instalações e materiais, com a 

frequência com que a mesma é realizada. Consta deste documento como anexo. 

Na limpeza dos materiais e dos espaços devem ser rigorosamente cumpridas as normas, 

nomeadamente no que diz respeito à sequência de procedimentos e às especificidades técnicas dos 

produtos a utilizar (conforme descrito nos rótulos). 
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ANEXO 1 REGRAS DE UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE LIMPEZA 
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ANEXO 2 
PLANO DE HIGIENIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO_ESCOLA EB 23 DE CELEIRÓS 

ÁREA ELEMENTOS A HIGIENIZAR 
SEQUENCIA E PROCEDIMENTOS 

(limpeza + desinfeção) 
Frequência 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
1. Utilizar panos diferentes 

para os lavatórios e as áreas 
à volta destes e para o 
exterior das sanitas 
 

2. Seguir a sequência: 
Paredes→ Lavatórios →sanitas 
→chão→maçanetas das portas 

Paredes 
(pelo menos até à altura do 

adulto) 

1. Lavar com água e detergente 
2. Espalhar uniformemente o detergente gel lixivia e deixar atuar pelo menos 10 

minutos, sempre que possível 
3. Enxaguar com água 
4. Deixar secar 

Início/fim do dia 

Lavatórios Torneira →pia  →superfícies à volta da pia 
1. Lavar com detergente gel lixivia 
2. Espalhar uniformemente o gel lixivia. 
3. Não enxaguar 
4. Deixar secar 

Início/fim do dia 
Na mudança de turno 

Sanitas 

Interior→exterior→botão do 
autoclismo 

Interior da sanita 
1. Descarregar o autoclismo 
2. Limpar o interior da sanita apenas com o piaçaba 
3. Aplicar o detergente gel lixívia e deixar atuar 
4. Esfregar novamente com o piaçaba 
5. Acionar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este também fique 

limpo 
6. Voltar a acionar o autoclismo 
 
Exterior da sanita 
1. Aplicar o detergente gel lixivia na parte de cima da sanita e sobre os tampos; 
2. Esfregar com o pano: primeiro os tampos e, só depois, a parte exterior da sanita (em cima 

e nos lados); 
3. Deixar secar ao ar 
4. Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo 
5. No final da limpeza voltar a passar pano humedecido em gel lixivia em todas as torneiras 

Início/fim do dia 
Final dos intervalos grandes 

Chão 1. Lavar com água e detergente gel lixivia 
2. Deixar secar 

Início/fim do dia 
Quando há mudança de 

turno 

SUPERFÍCIES COMUNS  
(salas e espaços de atividades) 
Do ponto mais afastado para a 

porta 
Utilizar o pano específico 

− Cadeiras 

− Mesas 

1. Limpar (só se estiver sujo) com água e detergente 
2. Desinfetar com pano humedecido em antiviral desinfetante  
3. Deixar secar 

Início/fim do dia 
Quando há mudança de 

turma 

− Chão  
1. Lavar com água e detergente gel lixivia 
2. Deixar secar 

Início/fim do dia 
Na mudança de turno 

− Teclados  
1. Limpar (só se estiver sujo) com água e detergente 
2. Desinfetar com pano humedecido em antiviral desinfetante  

Início/fim do dia 
 

CHÃO (geral) 
 

− Salas 

− Todos os espaços de 
utilização não específica 

1. Lavar com água e detergente gel lixivia 
2. Deixar secar 

Início/fim do dia 
Na mudança de turno 
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ÁREA ELEMENTOS A HIGIENIZAR 
SEQUENCIA E PROCEDIMENTOS 

(limpeza + desinfeção) 
Frequência 

MAÇANETAS 
INTERRUPTORES  

CORRIMÕES 

− De todas as salas 

− Dos corredores 

− Gabinetes de trabalho 

1. Limpar (só se estiver sujo) com água e detergente 
2. Desinfetar com pano humedecido em antiviral desinfetante  

Após cada toque de 
entrada 

QUIOSQUES e MÁQUINAS DE 
VENDING 

− Teclado de acionar 1. Limpar (só se estiver sujo) com água e detergente 
2. Desinfetar com pano humedecido em antiviral desinfetante  

Após cada toque de 
entrada 

MATERIAIS PARTILHADOS 
 

− Todos os materiais 
partilhados ou de uso 
comum dos alunos pelos 
alunos 

Materiais que podem ser imersos 
1. Imergir, em recipiente específico, com solução de detergente gel desinfetante 
2. Deixar atuar durante 5 minutos 
3. Enxaguar com água 
4. Deixar secar ao ar 

 

Materiais que não podem ser imersos 
Desinfetar com pano humedecido em antiviral desinfetante 

Após cada utilização 

REFEITÓRIO − Mesas 

− Cadeiras 

1. Limpar (só se estiver sujo) com água e detergente 
2. Desinfetar com pano humedecido em antiviral desinfetante  
3. Deixar secar 

Antes da abertura e após 
cada utilização de grupo de 

alunos 

− Chão 1. Lavar com água e detergente gel lixivia 
2. Deixar secar 

Início/fim do dia 
Após cada turno de 

utilização 

BUFETE − Balcão de atendimento 

− Mesas de trabalho 

1. Limpar (só se estiver sujo) com água e detergente 
2. Desinfetar com pano humedecido em antiviral desinfetante  
3. Deixar secar 

Após cada intervalo 

− Chão 1. Lavar com água e detergente gel lixivia 
2. Deixar secar  

Início/fim do dia 
Após cada turno de 

utilização 

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS  − Balneários chuveiros de 
duche e instalações 
sanitárias) 

1. Lavar com água e detergente gel lixivia 
2. Deixar secar ao ar, sempre que possível 

Início/fim do dia 
Após utilização de grupo de 

alunos 

− Pavilhão 
(chão, bancadas,..) 

1. Lavar com água e detergente gel lixivia 
2. Deixar secar ao ar, sempre que possível 

Início/fim do dia 
Após cada turno de 

utilização 

− Materiais e 
equipamentos 

Materiais que podem ser imersos 
1. Imergir, em recipiente específico, com solução de detergente e desinfetante 
2. Deixar atuar durante 5 minutos 
3. Enxaguar com água 
4. Deixar secar ao ar 
 

Início/fim do dia 
Após cada utilização de 

grupo de alunos 
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Materiais que não podem ser imersos 
Desinfetar com pano humedecido em antiviral desinfetante 

ÁREA ELEMENTOS A HIGIENIZAR 
SEQUENCIA E PROCEDIMENTOS 

(limpeza + desinfeção) 
Frequência 

GABINETES E SALAS DE 
TRABALHO  

− Mesas 

− Cadeiras 

1. Limpar (só se estiver sujo) com água e detergente 
2. Desinfetar com pano humedecido em antiviral desinfetante  
3. Deixar secar 

Início/fim do dia 
Na mudança de turno 

− Chão  1. Lavar com água e detergente 
2. Deixar secar ao ar, sempre que possível 

Início/fim do dia 
Na mudança de turno 

SALA DE PROFESSORES E DE 
PESSOAL NÃO DOCENTE 

− Mesas 

− Cadeiras 

1. Limpar (só se estiver sujo) com água e detergente 
2. Desinfetar com pano humedecido em antiviral desinfetante  
3. Deixar secar 

Início/fim do dia 
Após cada toque de 

entrada 

− Chão  1. Lavar com água e detergente 
2. Deixar secar ao ar, sempre que possível 

Início/fim do dia 
Na mudança de turno 

SALAS DE INFORMÁTICA  
(2.09, 2.11) 

− Cadeiras 

− Mesas 

1. Limpar (só se estiver sujo) com água e detergente 
2. Desinfetar com pano humedecido em antiviral desinfetante  
3. Deixar secar 

Início/fim do dia 
Na mudança de turma 

− Chão  
1. Lavar com água e detergente 
2. Deixar secar ao ar, sempre que possível 

Início/fim do dia 
Na mudança de turno 

− Teclados  
1. Limpar (só se estiver sujo) com água e detergente 
2. Desinfetar com pano humedecido em antiviral desinfetante  

Início/fim do dia 
Na mudança de turma 

 

REPROGRAFIA/PAPELARIA 
PBX − Balcão de atendimento 

1. Limpar (só se estiver sujo) com água e detergente 
2. Desinfetar com pano humedecido em antiviral desinfetante  

Início/fim do dia 
Após cada toque de 

entrada 

− Chão 
1. Lavar com água e detergente 
2. Deixar secar ao ar, sempre que possível 

Início/fim do dia 
Na mudança de turno 

− Teclados 
1. Limpar (só se estiver sujo) com água e detergente 
2. Desinfetar com pano humedecido em antiviral desinfetante  

Início/fim do dia 
Na mudança de AO 

 

 

 


