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1. Introdução 

 

Os Estabelecimentos de Educação/Ensino assumem um papel determinante na 

prevenção de uma pandemia, pela possibilidade de contágio e rápida 

propagação da doença entre os seus alunos e profissionais. 

  Os Coronavírus são uma família de vírus conhecidos por causar doença no ser 

humano. A infeção pode ser semelhante a uma gripe comum ou apresentar-se 

como doença mais grave, como pneumonia.   

2. O que já sabemos sobre o Coronavírus  

No caso presente, o novo coronavírus, intitulado SARS-CoV-2, foi identificado 

pela primeira vez em Dezembro de 2019 na China, na Cidade de Wuhan. Este novo 

agente nunca tinha sido identificado em seres humanos, tendo causado um surto 

na cidade de Wuhan, doença entretanto designada como COVID-19. A fonte da 

infeção é, ainda, desconhecida.  

A transmissão pessoa a pessoa foi confirmada, embora ainda não se conheçam 

mais pormenores.    

 Quais os sintomas da doença pelo novo vírus Covid 19? 

As pessoas infetadas podem apresentar sinais e sintomas de infeção 

respiratória aguda, como febre, tosse e dificuldade respiratória.  

 Febre   

 Tosse 

 Dificuldades respiratórias 

 Fadiga  

Em casos mais graves, pode levar a pneumonia grave com insuficiência 

respiratória aguda, falência renal e de outros órgãos e eventual morte. 
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2.1 Transmissão da infeção:  

        Considera-se que a COVID-19 pode transmitir-se:   

− Por gotículas respiratórias (partículas superiores a 5 micra); 

 − Pelo contacto direto com secreções infeciosas; 

− Por aerossóis em procedimentos terapêuticos que os produzem (inferiores a 1 

mícron).    

O atual conhecimento sobre a transmissão do SARS-CoV-2 é suportado no 

conhecimento sobre os primeiros casos de COVID-19 e sobre outros coronavírus do 

mesmo subgénero. A transmissão de pessoa para pessoa foi confirmada e julga-se 

que esta ocorre durante uma exposição próxima a pessoa com COVID-19, através 

da disseminação de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infetada 

tosse, espirra ou fala, as quais podem ser inaladas ou pousar na boca, nariz ou olhos 

de pessoas que estão próximas.  

O contacto das mãos com uma superfície ou objeto com o novo coronavírus 

e, em seguida, o contacto com as mucosas orais, nasal ou ocular (boca, nariz ou 

olhos), pode conduzir à transmissão da infeção.  

 

2.2 Qual é o período de incubação da doença? 

   O período de incubação (até ao aparecimento de sintomas) situa-se entre 2 

a 12 dias, segundo as últimas informações publicadas pelas Autoridades de Saúde. 

Como medida de precaução, a vigilância ativa dos contactos próximos decorre 

durante 14 dias desde a data da última exposição ao caso confirmado.  

As medidas preventivas no âmbito do COVID-19 têm em conta as vias de 

transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de transmissão indireta 

(superfícies/objetos contaminados).  

 

2.3 A doença pelo novo coronavírus pode ser tratada?  

Até à data não existe vacina ou tratamento específico para esta infeção. As 
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medidas preventivas no âmbito da COVID-19 a instituir pela Instituição deverão ter 

em conta as vias de transmissão direta (via aérea e por contacto) e as vias de 

transmissão indireta (superfícies/objetos contaminados).  

2.4 Qual a melhor forma de evitar a disseminação do vírus, no caso de estar 

doente? 

 Limite o contacto com outras pessoas, tanto quanto possível  

 Mantenha-se em casa. 

 Cubra a boca e o nariz quando espirrar ou tossir, usando um lenço de papel; 

nunca as mãos!  

 Utilize lenços de papel uma única vez e coloque-os de imediato no lixo  

 Lave frequentemente as mãos com água e sabão, em especial após tossir ou 

espirrar  

2.5 Medidas de prevenção diária  

 Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem 

durante pelo menos 20 segundos;  

 Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa 

de banho e sempre que as mãos estejam sujas;  

 Usar lenços de papel (de utilização única) para se assoar;  

 Deitar os lenços usados num caixote do lixo e lavar as mãos de seguida;  

 Tossir ou espirrar para o braço com o cotovelo fletido, e não para as mãos; 

 Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca com as mãos sujas ou 

contaminadas com secreções respiratórias; 

 Quando tal não for possível, podem ser usados toalhetes descartáveis, 

soluções e gel de base alcoólica, que se adquirem nas farmácias e nos 

supermercados. Se utilizar um gel, esfregue as mãos até secarem e não use 

água. 
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3.Objetivos 

 

O Plano de Contingência do Centro Solidariedade Social “O Pátio” tem como 

objetivo geral e principal manter a atividade da instituição escolar face aos 

possíveis efeitos da pandemia, nomeadamente o absentismo dos profissionais e das 

crianças e respetivas repercussões nas atividades escolares e no ambiente familiar e 

social de toda a comunidade educativa. 

Objetivos gerais: 

 

 Permitir, o quanto possível, a inexistência de situações de alarmismo por parte 

dos diferentes intervenientes desta Comunidade Educativa; 

 Preparar uma resposta atempada e eficaz, que minimize as condições de 

propagação da pandemia e mantenha os serviços essenciais em 

funcionamento; 

 Garantir capacidade de resposta perante situações imprevistas, tanto a nível 

interno como externo; 

 Repor o funcionamento normal, de forma eficaz e segura, de acordo com a 

realidade e caraterísticas da nossa Instituição. 

  

 

Objetivos operacionais: 

 Definir estruturas de decisão e coordenação; 

 Manter os diferentes serviços em funcionamento; 

 Assegurar serviços mínimos em diferentes cenários evolutivos da pandemia; 

 Reduzir o risco de contaminação nos diferentes espaços escolares; 

 Reforçar medidas de higiene no ambiente escolar; 

 Preparar procedimentos que permitam proteger a saúde das equipas de 

trabalho e das crianças (utentes); 
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 Garantir uma informação atualizada junto dos diferentes intervenientes desta 

Comunidade Educativa; 

 Monitorizar e efetuar um acompanhamento permanente dos casos. 

 

4- Operacionalização do Plano de Contingência da Instituição 

4.1. Coordenador e Equipa Operativa 

A coordenação global do Plano é feita pelo senhor presidente da direção 

Cândido Costa Lopes e pela educadora Clara Antunes, também elemento da 

Direção. Esta coordenação é apoiada por uma Equipa Operativa constituída por 

elementos efectivos. 

Elementos Efetivos: 

 A Educadora de Infância – Clara Antunes 

Pré-escolar/edifício Montarroio 

 

 A Educadora de Infância – Cristina Cardoso 

Pré-escolar/edifício Montarroio 

 

 A Educadora de Infância –  Lúcia Figueiredo 

Creche 2º piso/edifico Montarroio 

 

 As Educadoras de Infância – Sandra Duarte e Liliana Vilela 

Creche 1º piso / Edifício Montarroio 

 



                            O  PÁTIO Centro de Solidariedade Social “O PÁTIO”                                                        
 

 

 

10 

 A Educadora de Infância –  Rute Alfaiate 

Pré – escolar/edifico Sede 

 

 Funcionária Administrativa - Rosa Cardoso 

Edifício Sede 

 

4.2 -Cadeia de “comando e controlo” 

Deverá existir uma atribuição clara de responsabilidades pela execução das 

diferentes atividades do Plano. 

 Nome Substituto Competências Específicas 

C
o

o
rd

e
n

a
d

o
re

s 
 

d
o

 P
la

n
o

 

Membros da Direção 

Cândido Costa Lopes 

Clara Antunes  

Direc Técnica e 

Pedagógica 

Sandra Duarte 

Rute Alfaiate 

- Definir as estratégias de atuação nas 

diferentes fases de evolução da 

pandemia; 

- Coordenar a atuação perante as 

situações surgidas nas diferentes fases 

da evolução da pandemia; 

- Elaborar, acompanhar e avaliar a 

implementação do Plano. 

A
p

o
io

 T
é

c
n

ic
o

  

Dr. Ramiro  

Médico Pediatra 

 

Participação na elaboração da 

implementação do plano 

E
q

u
ip

a
 O

p
e

ra
ti
v
a

 

             

- Divulgar o Plano junto do pessoal 

docente, não docente 

crianças/alunos e Pais e 

Encarregados de Educação; 

- Participar na análise das situações e 

na identificação das necessidades e 

problemas; 

- Prever substituições e actividades a 

suspender temporariamente. 

-Implementar, coordenar, monitorizar 

e avaliar o Plano de Contingência. 

-Distribuir o serviço de limpeza, 

manutenção das salas e instalações, 

elaboração do horário para os 

auxiliares que garantam a limpeza da 

sala de isolamento, encaminhar ou 

 

Clara Antunes 

Montarroio  

2º piso 

 

Cristina Cardoso 

Lúcia Figueiredo 

 

 

Sandra Duarte 

 

Liliana Vilela 
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       Creche 1ª piso  delegar o encaminhamento das 

crianças e funcionários para a sala de 

isolamento. 

 
     

      Rute Alfaiate 

      Sede / Pátio 

 

 

 

 

Rosa Cardoso 

Administrativa 

 

 

- Assegurar o funcionamento dos 

Serviços Administrativos 

- Garantir os contactos com os 

fornecedores e garantir a reposição 

do material consumível assim como a 

manutenção do equipamento 

necessário. 

-Actualizações dos ficheiros de 

contactos. 

 

 

4.3 Fluxograma do Plano de Contingência do Covid-19 no CSS  

                                                “O Pátio” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionários com 

sintomas compatíveis 

com covid-19 

Educadores com sintomas 

compatíveis com covid-19 

 

Crianças/Utentes com 

sintomas compatíveis 

com covid-19 

 

Contactos Instituição  

Tel. 239 833395 (sede) 

239 833895 (Ed. Montarroio) 

938525147 (Tel. Sede) 

 

 

/ 

Coordenador do Plano 

Clara Antunes 

Sandra Duarte 

Rute Alfaiate 

 

Aciona mecanismos 

de informação e 

prevenção face aos 

números de casos 

que surjam 

Avisar os Pais/ 

Encarregados de 

Educação dos utentes 

(afixar informação na 

entrada da Instituição) 
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5- Identificação das atividades essenciais e prioritárias 

5.1.- Áreas de funcionamento da Instituição 

 Salas de Atividades 

 Cozinha /Refeitório 

 Serviços Administrativos 

5.2- Possíveis efeitos no funcionamento da Instituição 

 Diminuição de recursos humanos 

 Impossibilidade de fornecimento de bens ou serviços 

 Aumento de encargos financeiros 

Linha de Saúde 24 
 

Tel.: 239– 808 24 24 24 

 

 

Delegado de Saúde do 
Agrupamento dos 

Centros de Saúde do 
Baixo Mondego 
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 Reorganização dos serviços considerados prioritários 

 

5.3- Identificação das Áreas prioritárias 

 Atividades Letivas 

 Refeitório/Cozinha 

 

5.4- Identificação das Atividades essenciais 

           - Segurança das Crianças 

          - Fornecimento de refeições (Produtos alimentares) 

           - Fornecimento da Despensa (Produtos de higiene, material didático, etc) 

 

5.5- Medidas de manutenção da atividade escolar em situação de crise: 

- Planeamento de substituições de Educadores, elaborando um mapa de 

distribuição do Pessoal Docente 

- Organização de um plano de compensação relativo ao Pessoal Não Docente, 

assegurando linhas de substituição, adequadamente formadas e treinadas para o 

desempenho das funções a substituir. 

- Atualização do ficheiro com os contactos telefónicos e eletrónicos, Centros de 

Saúde dos utentes do SNS, número de utente, do Pessoal Docente e Não Docente 

(inicio do ano escolar). 

- Em caso de encerramento da escola, de acordo com ordens superiores da 

Delegação de Saúde, a Direção/ Diretora Pedagógica informará os Encarregados 

de Educação através de nota informativa. 
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6-Aplicação do Plano/ Identificação dos Procedimentos Essenciais e Prioritários. 

 

6-1 – Acolhimento e entrega das crianças de 2 anos e Pré-escolar  

 

1- Caso a criança apresente sintomas de doença, deve ficar em casa. 

2- Devem restringir o número de acompanhantes que vêm trazer e buscar as 

crianças à escola. 

3- Quer na entrega das crianças, quer no acolhimento os circuitos são os 

mesmos.  

4- Cada criança deve ter duas mudas de roupa e um par de sapatos de uso 

exclusivo no espaço escolar 

5- Ao entrarem na escola os adultos devem obrigatoriamente desinfetar as 

mãos com solução antissética que se encontra na entrada da Instituição. 

6- Não será permitida a circulação das famílias no espaço escolar. 

7- Devem entregar as crianças, exclusivamente até às 9.30h. 

8- Durante este período vamos suspender a entrada de brinquedos e objetos 

pessoais que não sejam estritamente necessários. 

9- De forma a evitar a entrada de pessoas estranhas ao serviço, durante este 

período, a secretaria estará encerrada ao público de forma presencial. 

Todos os assuntos poderão ser tratados através de telefone ou email e os 

pagamentos devem ser feitos através de transferência bancária.  

 

       Acolhimento e entrega das crianças do Berçário e 1/2 anos 

1- Caso a criança apresente sintomas de doença, deve ficar em casa. 

2- Devem restringir o número de acompanhantes que vêm trazer e buscar 

as crianças à escola. 

3- Quer na entrega das crianças, quer no acolhimento os circuitos são os 

mesmos.  

4- Cada criança deve ter duas mudas de roupa e um par de sapatos de 

uso exclusivo no espaço escolar 
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5- Ao entrarem na escola os adultos devem obrigatoriamente desinfetar as 

mãos com solução antissética que se encontra na entrada da Instituição. 

6- Não será permitida a circulação das famílias no espaço escolar/Creche. 

7-  As crianças serão recebidos por uma funcionária na porta branca. 

8- Durante este período vamos suspender a entrada de brinquedos e 

objetos pessoais que não sejam estritamente necessários. 

9- Por forma a evitar a entrada de pessoas estranhas ao serviço, durante 

este período, a secretaria estará encerrada ao público de forma 

presencial. Todos os assuntos poderão ser tratados através de telefone ou 

email.  

 

6.2- Reorganização dos espaços e equipamentos coletivos 

1- Aumento do espaço nos refeitórios para permitir um maior distanciamento entre 

as crianças 

2- Distanciamento nos refeitórios e dormitórios, e promoção do desfasamento de 

horários na sua utilização (catres colocados na posição cabeças com pés) 

3- Substituição de materiais didáticos e diminuição dos mesmos nas salas de 

atividades 

  

6.3- Reforçar o plano de higienização dos espaços e equipamentos coletivos 

nomeadamente: 

 Reforço da limpeza geral do espaço escolar (criar zonas sujas e zonas limpas) 

 Deve ser assegurada a higienização dos brinquedos e materiais pedagógicos 

várias vezes ao dia e sempre que necessário 

 Colocação de dispositivos para solução anti-séptica, nas entradas e em 

cada  espaço da Instituição, ficando os pais e encarregados de educação 

impedidos de entrar nas instalações . 

 Arejamento das salas de atividades, várias vezes ao dia, sempre que possível. 
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 Utilização dos seguintes equipamentos: dispositivos de parede, com soluções 

de limpeza das mãos à base de álcool, álcool, máscaras descartáveis, luvas e 

toalhas de papel.  

 Colocação de cartazes junto dos lavatórios, com as indicações corretas da 

lavagem das mãos. 

 

6.3.1- Medidas Excecionais de Limpeza 

 

Desinfetar portas, campainhas, interruptores e áreas comuns no fim do período do 

acolhimento. 

 * Lavar/Desinfetar as casas de banho 2 vezes ao dia 

 * Desinfetar maçanetas das portas, mesas de trabalho, campainha, vidros, 

bancos 2 vezes ao dia 

 * Lavar/ Desinfetar as mesas e cadeiras do refeitório entre cada turno de 

refeição e no fim. 

 * Despejar os recipientes do lixo, pelo menos 2  vezes ao dia . 

 

6.4 – Reforçar o plano de higienização pessoal 

  

6.4.1- Na escola deve ser feita a higienização das mãos com elevada frequência 

em contexto de pandemia de Covid-19, com maior incidência nos seguintes casos: 

 

1. Quando chegamos à Instituição vindos da rua 

2. Antes e após as refeições 

3. Após irmos à casa de banho 

4. Após tossirmos ou espirrarmos 

5. Após manusearmos lenços com secreções 

6. Após tocarmos em superfícies muito manuseadas como por ex. manípulos de 

portas, corrimões. 
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7. Cada profissional deverá ter uma muda de roupa e calçado confortável  

para trocar. 

8. Os adultos terão que usar permanentemente mascara. 

 

6.4.2 – Entrega às funcionárias de solução anti-séptica portátil, quando saem para o 

exterior em serviço.   

 

 

6.5- Assegurar a existência de uma reserva estratégica de bens/produtos de acordo 

com as diversas fases da evolução da pandemia 

 * Ter a listagem de fornecedores devidamente atualizada para facilitar o 

contacto 

 * Ter em stock géneros alimentares de fácil confeção e suficientes para pelo 

menos 1 mês 

 * Ter em stock produtos de limpeza e desinfeção em quantidade suficiente 

 * Ter em stock consumíveis e material de desgaste também em quantidade 

suficiente 

 

 

6.6 – Definição dos recursos humanos mínimos 

 

A fim de garantir os serviços mínimos de funcionamento a Instituição terá que 

ter  obrigatoriamente ao serviço  pelo menos: 

Edifício sede:     -1 Elemento  da cozinha 

       -  1 Elemento da Equipa Operativa (1 Docente que poderá estar no                 

edifício de Montarroio) 

         - 1 auxiliar  ou 2 para o caso de não  haver educadora 

 

 

Creche 1ºpiso        -1 Elemento da Eq. Operativa (poderá ser um docente do 2º piso) 

  Montarroio          - 5 funcionários 
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Pré escolar e 2 anos-     - 1  Elemento da Equipa Operativa (docente) 

    2º piso                          - 4  funcionários      

Montarroio      

                         

 

Caso se verifique um absentismo inferior a este número, o Coordenador do 

Plano, terá que solicitar o encerramento da Instituição ao Delegado de Saúde, por 

não ser possível, manter as condições mínimas de segurança para os utentes.  

 

 

6.7- Informação  

 

- Formação ao Pessoal Docente e Não Docente. 

 

- Afixação de cartazes e distribuição de plano de contingência e documentos a 

toda esta problemática do Covid-19, em locais estratégicos e visíveis da Instituição. 

 

7 - Medidas de isolamento e distanciamento social 

7.1- A Sala de Isolamento 

Existência de uma sala/gabinete de isolamento em cada uma das casas da 

Instituição, especificamente para receber crianças ou funcionários que apresentem 

sintomas de Covid-19 tais como: febre alta (a partir dos 38 ºC), dores musculares, 

tosse, vómitos ou diarreia, dores de garganta. 

Estará equipada com um catre, termómetro digital, solução anti-séptica para 

desinfeção das mãos, luvas descartáveis, máscaras de tipo cirúrgico, água 

engarrafada e álcool, telefone para o exterior e lista de contactos dos utentes, 

Coordenador do Plano e Equipa Operativa. 
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Os circuitos de circulação estão definidos e serão acionados de imediato em 

caso suspeito. Será  feita a  desinfeção do espaço aquando da sua passagem.  

 

7.2- Procedimentos Prioritários em caso de existência de suspeita de Covid-19 

A fim de evitar o contágio e propagação da doença aos restantes, existem 

procedimentos obrigatórios que terão que ser acautelados, como medidas de 

proteção e prevenção 

 

7.2.1- Situação 1 – Um Funcionário tem suspeita de Covid-19 (sem estar ao serviço) 

O procedimento correcto e obrigatório será entrar em contacto com um 

elemento da Equipa Operativa, para dar conhecimento da situação e depois ligar 

para a linha de Saúde 24 (808242424) e seguir todas as orientações que lhe forem 

dadas. Assim que lhe for possível deve entrar em contacto novamente com a 

Equipa Operativa, a fim de dar conhecimento sobre a sua situação clínica. Quando 

regressar ao trabalho, só o poderá fazer mediante declaração de alta médica 

7.2.2-Situação 2 – Uma Criança na Instituição com suspeita de Covid-19 

O procedimento correto e obrigatório do funcionário será retirar a criança do 

espaço onde se encontra com os outros e dirigir-se para a sala de isolamento, 

desinfetar as mãos à entrada, fechar a porta, medir a temperatura da criança, ligar 

à linha de Saúde 24 e seguir todas as indicações que lhe forem dadas, entrar em 

contacto com um elemento da equipa da coordenação e com os pais da criança 

que deverão vir buscá-la de imediato. Depois deverá procede-se à limpeza e 

desinfecção da sala toda e equipamentos e despejar o lixo. Caso seja aconselhado 

pelas entidades médica a funcionária, deve ausentar-se para casa, devendo avisar 

uma colega de serviço. 
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7.2.3. -Situação 2 – Um Funcionário na Instituição com suspeita de Covid-19 

O procedimento correcto e obrigatório do funcionário deve ser avisar um 

elemento da equipa operativa ou uma colega de trabalho, dirigir-se para a sala de 

isolamento, desinfetar as mãos à entrada, fechar a porta, medir a temperatura e 

ligar à linha de saúde 24 seguindo todas as indicações que lhe forem dadas. Caso 

seja aconselhado, pelas entidades médicas, deve ausentar-se para casa, devendo 

avisar uma colega de serviço e regressar com documento comprovativo de alta 

médica. Antes de sair, deve proceder ao arejamento da sala, para que possa ser 

limpa e desinfetada tão breve quanto possível. 

 

8 – Ativação do Plano/Desativação do Plano 

A ativação do Plano, será efectuada por ordem do Coordenador, sendo 

dado conhecimento do mesmo a toda a comunidade educativa e a sua 

desactivação é também feita por ordem do Coordenador de acordo com as 

orientações superiores, nomeadamente da Direcção Geral de Saúde Pública e da 

Delegação de Saúde Regional. 

 

9 - Elaboração e divulgação do Plano 

O presente plano foi elaborado pela Diretora Técnica e pelo corpo docente 

de acordo com as orientações da Direcção Geral de Saúde Pública, 

A divulgação do plano será feita junto da comunidade escolar. 

 

10– Responsabilidades na aplicação do Plano de Contingência 

10.1 - Ao Coordenador do Plano, compete a elaboração e execução do Plano de 

Contingência; 

10.2. Ao Coordenador e à Equipa Operativa, compete manter e implementar o 
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Plano de Contingência, bem como as medidas e procedimentos dele decorrentes; 

 

10.3 A todos, contribuir para o sucesso do Plano e dos seus objectivos, tanto no 

contexto das suas responsabilidades profissionais/funcionais, como dos seus deveres 

enquanto cidadãos 

 

11 - Avaliação 

O plano será reavaliado e reajustado sempre que necessário e de acordo 

com orientações e informações superiores e tendo sempre em consideração a 

evolução da pandemia. 

Terminada a fase pandémica a Equipa de Coordenação elaborará um 

breve relatório sobre a aplicabilidade do Plano. 

 

 

 

 

 

 

Aprovado na Reunião de Direção de 18 Maio de 2020 

 

O Presidente da Direção 

_________________________________________________________________ 
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Anexo A - Limpezas de espaços  

 Frequência de limpeza 

 

No tempo da manhã, todos os espaços serão devidamente desinfectados, 

aquando da entrada das crianças nas respectivas salas e sempre sempre que 

necessário. O que implica limpeza de: corrimões, maçanetas de portas, 

interruptores. 

O mesmo processo será repetido no tempo da tarde, após a saída de todas 

as crianças.  

Em relação á limpeza das áreas de casa de banho serão desinfectadas duas 

vezes ao dia: meio da manhã e fim da tarde. As bancas desinfectadas após cada 

utilização. Retirar o lixo três vezes ao dia: ao fim da manhã, depois do sesta e ao fim 

do dia. 

  

 

 Técnicas de limpeza 

o A limpeza deve ser sempre húmida, não utilizar aspiradores a seco, salvo se 

forem aspiradores com tanque de água, que recolhe a sujidade na água, o 

depósito deve ser despejado e lavado entre cada uma das áreas a aspirar; 

o A limpeza deve ser realizada sempre no sentido de cima para baixo e, das 

áreas mais limpas, para as mais sujas: 

1. Paredes e teto; 

2. Superfícies acima do chão (bancadas, mesas, cadeiras, corrimões, 

outros); 

3. Equipamentos existentes nas áreas; 

4. Instalações sanitárias; 

5. Chão – último a limpar.  
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 Materiais de limpeza 

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

 

o Devem existir materiais de limpeza distintos (de uso exclusivo) de acordo com 

o nível de risco das áreas a limpar; 

 

o Os panos de limpeza devem ser diferenciados por um código de cores, para 

cada uma das áreas, de acordo com o nível de risco.  

 

 

 Azul: mobiliário das salas  

 

 Verde: Mesas de refeição e áreas de preparação de alimentos; 

 

 Amarelo: Casas de banho: pano só para limpar o lavatório; 

 

 Vermelho: Sanitas (exterior). 

 

 Rosa: brinquedos  

 

 Roxo: portas, maçanetas  

 

o A parte interior da sanita não precisa de pano. Deve ser esfregada com o 

próprio piaçaba e esponja, com detergente de base desinfetante; 

 

o O balde e esfregona para o chão são habitualmente reutilizáveis, pelo que 

se deve garantir uma limpeza e desinfeção destes equipamentos no final de 

cada utilização. 

 

o O balde e esfregona devem ser diferentes, para as áreas atrás referidas. Por 

exemplo: o balde e esfregona usados nas casas de banho, não devem ser 

usados nas áreas de alimentação. 
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 Uso de equipamentos de proteção individual pelos funcionários 

 

Em relação a equipamentos de proteção individual, o estabelecimento deve 

assegurar que: 

o Os funcionários que limpam as áreas de alimentação não são os mesmos 

que limpam as casas de banho; 

o Nesta fase de disseminação do vírus, aconselha-se que os profissionais de 

limpeza utilizem: 

 Bata impermeável, embora também possa ser usado um avental 

impermeável por cima da farda (não usar a roupa que traz de casa); 

 Uma máscara cirúrgica bem ajustável à face – a máscara deve ser 

mudada sempre que estiver húmida (mínimo de 4 – 6 horas); 

 Luvas resistentes a 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 e desinfetada nos locais de 

trabalho e preferencialmente em máquina com ciclo de lavagem de 

desinfeção pelo calor – não deve ser levada para casa, para ser 

lavada pelos funcionários; 

 

 Limpeza e desinfestação das superfícies de áreas comuns  

 

 Na limpeza e deseinfeção das superfícies das áreas comuns deve seguir 

as seguintes indicações: 

 Preparar a solução de lixivia; 

 Lavar primeiro as superfícies com água e detergente; 

 Espalhar a solução de lixivia, e deixar atuar alguns minutos  

 Deixar secar ao ar. 

 

o Instalações Sanitárias  



                            O  PÁTIO Centro de Solidariedade Social “O PÁTIO”                                                        
 

 

 

27 

 Utilizar panos diferentes para os lavatórios e as áreas à volta destes e 

para o exterior das sanitas. 

 Seguir a sequência:  

 Iniciar a limpeza pelos lavatórios (1º as torneiras e só depois o 

lavatório) e superfícies á volta destes; 

 Limpar as bancas de muda; 

 Limpar as sanitas; 

 Limpar o chão. 

 

 Limpeza da sanita: 

Parte Interior:  

 

1. Descarregar primeiro o autoclismo; 

2. Lavar com detergente, primeiro com o piaçaba , depois com a esponja 

verde, aplicar a lixívia e deixar actuar durante pelo menos 5 minutos; 

3. Puxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este 

também fique limpo; 

4. Volte a puxar a água. 

 

 

 

 Parte Exterior: 

1. Limpar com detergente, esfregar com o pano: primeiro os tampos e só 

depois, a parte exterior da sanita. 

2. Espalhar a lixívia na parte de cima da sanita e sobre os tampo e deixar 

actuar durante pelo menos 5 minutos; 

3. Passar com pano só com água; 

4. Deixar secar ao ar; 

5. Limpar e desinfectar bem o botão do autoclismo.  

 

 No final da limpeza, deve voltar a passar um pano humedecido em 

desinfectante em todas as torneiras. 
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 Limpar frequentemente as maçanetas das portas das casas de banho. 

 

 

o Limpeza e Desinfecção das superfícies da área de isolamento após suspeita 

ou confirmação de caso de Covid 19 

Na limpeza e desinfestação das superfícies de áreas de isolamento, de um caso 

suspeito ou doente confirmando, deve seguir as seguintes indicações: 

1. Esperar pelo menos 20 minutos depois de a pessoa doente, ou suspeita 

de estar doente sair da área de isolamento e, só depois, iniciar os 

procedimentos de limpeza em segurança:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lavar primeiro as superfícies com água e detergente, em seguida, 

espalhar uniformemente a solução de lixivia nas superfícies; 

 

3. Deixar atuar a lixívia nas superfícies durante pelo menos 10 minutos (ler 

instruções do fabricante); 

 

4. Enxaguar as superfícies só com água quente; 

5.             Deixar secar ao ar. 

 

 

Prepara a solução de lixívia com concentração original de 5% ou mais de 

cloro livre.  

 

Para obter 1 litro - (20 ml de lixívia/ 980ml de água); 

Para obter 5 litros - (100 ml de lixívia/ 4,900l de água); 

Para obter 10 litros - (200 ml de lixívia/ 9,800l de água); 

 

A lixívia deve ser diluída na altura de utilização. 
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o Áreas de preparação de alimentos 

 Os materiais de limpeza são específicos para estas áreas e seguem as 

regras definidas pela legislação em vigor; 

 

 Panos diferentes de limpeza para  as bancadas e utensílios destas; mesas, 

cadeiras em geral; material específico para o chão; 

 

 Não borrifar com desinfetante em spray nas áreas onde há alimentos em 

confeção ou em exposição.   
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Anexo D – Medidas específicas para o Retorno Escolar 

 

 

 
 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 

Reabertura da Creche e Jardim de Infância a 1 de Setembro de 2020 
 

Medidas de exceção – Covid 19 
 

De acordo com os dados da Direção Geral de Saúde (DGS) sobre a evolução 

da propagação da doença Covid-19, provocada pelo Coronavírus SARS-COV-2, e 

de acordo com   as orientações 025/2020 emitidas pela Direção Geral de Saúde de 

13.05.2020, o Centro de Solidariedade Social “O Pátio” elaborou um conjunto de 

medidas de prevenção e contenção de transmissão da doença.   

 

Medidas de prevenção e contenção na receção / entrega das crianças e no 

dia a dia 

  

 As famílias deverão simplificar o processo de entrega dos filhos por 

forma a facilitar a interação entre criança-adulto, aquando do regresso 

das crianças a uma nova realidade. 

 A entrega e receção de cada criança deve ser feita de forma mais breve 

possível, não sendo permitida a entrada das famílias dentro das instalações.  

 A criança deverá vir acompanhada apenas por um adulto. O adulto deve 

aguardar na porta principal que o outro utente saia da escada. Deve 

aguardar até que se abra a porta de forma a que não haja cruzamento 

de pessoas na escada.  

 Se possível, deverá ser a mesma pessoa na entrega e receção do 

educando, evitando que sejam pessoas pertencentes a grupos de risco. 

 É obrigatório o uso de máscara por parte das famílias.  
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 Deverá ser observada a distância social recomendada de 2 metros entre os 

Pais/Encarregados de Educação, que aguardem o momento de acolhimento 

ou entrega do seu educando. 

 É obrigatório desinfetar as mãos do adulto à entrada. 

 O adulto deve lavar as mãos com a criança na casa de banho da entrada. 

 Não serão aceites crianças com sintomas de qualquer tipo de doença.   

 Será medida a temperatura de cada criança aquando da sua chegada, na 

presença do adulto. 

 A criança não poderá ficar se a temperatura for igual ou superior a 37,5ºC. 

 O registo de entradas e saídas da criança continuará a ser feito, mas apenas 

pela educadora ou auxiliar. 

 As crianças serão encaminhadas para a sua sala, sendo acompanhadas ao 

longo do dia pela respetiva Educadora e Auxiliar, de acordo com os grupos, 

por forma a permitir o distanciamento físico possível e privilegiando as 

atividades ao ar livre. 

  À chegada cada criança deve retira o calçado que traz do exterior, 

substituindo por outro que usará no interior da Instituição. 

 Todas as crianças deverão ter um par de calçado lavável para uso exclusivo 

na Instituição. 

 As crianças deverão ter sempre uma muda de roupa na Instituição e um 

casaco de algodão para os dias mais frescos. 

 Durante este período, não serão utilizados os bibes, mas todas as crianças 

terão que ter na Instituição o chapéu de sol. 

  Sempre que houver necessidade de reposição de mudas de roupa, as 

mesmas deverão vir em sacos transparentes e devidamente identificados.  

 Pedimos aos Pais/Encarregados de Educação que não deixem as crianças 

levar mochilas, brinquedos ou outros objetos, não necessários, de casa para 

a Instituição. 

 Cada criança deve trazer uma caixa de 12 lápis de cor, um lápis de carvão e 

um copo lavável. Só será permitido trazer outros pertences da criança, 

quando solicitado pela Educadora.  
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 Será assegurada a limpeza e desinfeção do espaço assim como dos objetos, 

segundo as normas em vigor pela DGS. 

 Todas as profissionais terão equipamentos de proteção individual adequados, 

estando habilitadas a exercer a sua função de forma a garantir total 

segurança, de modo a cumprir e fazer cumprir, com que o espaço social entre 

crianças e adultos seja observado dentro do possível e razoável. 

 Enquanto vigorarem as medidas de exceção os Pais não poderão circular no 

interior da Instituição, de modo a evitar o cruzamento e risco de contágio 

entre pessoas. 

 Nas casas de banho continuarão a ser observados todos os cuidados de 

higiene, respeitando também os mesmos critérios e normas de segurança. 

 De acordo com as normas de distanciamento físico e de higienização, a 

lavagem dos dentes em Jardim de Infância será suspensa. 

 

 

 De acordo com as normas, as salas de atividades foram reorganizadas, 

removendo todos os acessórios não essenciais para as atividades lúdico-

pedagógicas, e reforçada a desinfeção das mesmas. 

 Identificando-se um caso suspeito, será encaminhado para a sala de 

isolamento, até à chegada dos Pais/Encarregados de Educação, entretanto 

contactados por uma responsável da Instituição, que a deverá retirar com 

brevidade, 

 Será contactada de imediato a linha Saúde 24 conforme consta do Plano de 

Contingência geral. 

 O regresso só deverá acontecer quando o médico emitir documento que 

certifique que a criança pode de novo voltar a frequentar a Instituição – 

IMPRESCINDÍVEL. 

 Informaremos caso exista um caso suspeito na Instituição.  

 Nesta fase serão canceladas todas as festas e reuniões presenciais. 
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 O Projeto Pedagógico da Instituição sofrerá as devidas adaptações, sendo 

eliminadas todas as atividades extra ou com participantes externos (com 

exceção de atividades terapêuticas e/ou de intervenção precoce). 

 O horário será flexível, temporariamente, e adequado às necessidades dos 

Pais/Encarregados de Educação, não devendo a criança permanecer na 

Instituição por tempo superior ao estritamente necessário. 

 O horário da Instituição será das 08.00h às 19.00 horas (com tolerância de 

15 minutos antes e 15 minutos depois) 

 Estas normas fazem parte do Plano de Contingência do C.S.S ”O Pátio”, que 

foi elaborado segundo as orientações emitidas pela Direção Geral de Saúde, 

em articulação com o Gabinete da secretaria de Estado da Ação Social  e o  

Ministério da Educação. 

 

Pretendemos que todos possam respeitar as medidas que nos foram 

recomendadas pelas entidades competentes, para que no decorrer do dia a 

dia possamos ter um ambiente   tranquilo, em que todos se sintam protegidos 

e confiantes. 

 

 

                      

               28 de Julho de 2020 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção 
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