ORIENTAÇÕES COMPLEMENTARES
AO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO
AGRUPAMENTO
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares com a orientação da Direção-Geral
de Saúde e a colaboração das Forças Armadas

Regresso às àtividàdes letivàs em regime
presenciàl:
 Pre-escolàr
Atendendo à emergência de saúde pública declarada internacionalmente, através da
Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, e consequentemente à
classificação de 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 e não letivas com presença de estudantes em estabelecimentos de ensino.
O Governo, através do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, aprovou no âmbito da
educação um conjunto de medidas destinadas a estabelecer um regime excecional e
temporário, relativo:
 à realização e avaliação das aprendizagens
 ao calendário escolar
 a provas e exames dos ensinos básico e secundário
 às matrículas
 à inscrição para os exames finais nacionais e ao pessoal docente e não
docente, de modo a assegurar a continuidade do ano letivo de 2019/2020
Assim, com a aprovação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril,
foi decretado o levantamento, ainda que gradual, de medidas de confinamento no âmbito do
combate à pandemia da doença COVID-19, definindo como primeiro passo, o regresso dos
alunos dos 11.º e 12.º anos e dos 2.º e 3.º anos dos cursos de dupla certificação do ensino
secundário às atividades letivas presenciais, a partir de 18 de maio de 2020.
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Deste modo, torna-se obrigatório que o Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus, em
particular a Escola Secundária Morgado de Mateus, onde irão decorrer as atividades letivas
presenciais, adote um conjunto de medidas a implementar, de forma a mitigar o contágio
epidemiológico do SARS-CoV-2, ou seja da doença COVID-19.
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ORGANIZAÇÃO ESCOLAR
 As atividades irão funcionar entre as:
o

Manhã: 09:00horas e as 12:00horas;

o

Intervalo para o almoço: das 12:00 horas às 14:00 horas

o

Tarde: das 14:00 às 16:00

 Dar a conhecer às crianças as novas regras de convivência social;
 Sempre que as condições climatéricas o permitirem as atividades deverão ocorrer ao ar
livre;
 As coordenadoras, se assim o entenderem e houver recursos humanos, poderão articular
as atividades com as Educadoras e Assistentes Operacionais, de modo a que os trabalhos
possam decorrer em “espelho”;
 No decurso das atividades as crianças deverão manter o distanciamento social
recomendado
 Havendo intervalos, estes deverão curtos e vigiados pelas AO de forma a não permitir
aglomerado de crianças;
 No acesso ao JI as crianças devem ser entregues ao Assistente Operacional (AO) evitando

assim a circulação de pessoas externas no interior do recinto;
 Sempre que aplicável, as peças de roupa suja devem ir para casa em saco plástico,

fechado;
 Os equipamentos de ar condicionado nunca devem ser ligados em modo de

recirculação do ar;
 A Educadora e a AO de uma sala devem evitar o contacto com a Educadora e a AO de

outra sala;
 Todos os espaços que não sejam necessários devem estar encerrados. Esta medida não se
aplica às salas de refeições;

 Deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em
mesas, sem comprometer o normal funcionamento das atividades pedagógicas;

 As crianças devem trocar o calçado que levam de casa por outro apenas utilizado
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no espaço do Jardim de Infância. Este calçado extra permanece no
estabelecimento de educação, devendo ser higienizado todos os dias, após a saída
da criança.
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 Remover das salas os acessórios não essenciais à prática das atividades pedagógicas;
 Deve-se evitar concentrações nas idas à casa de banho;
 Em ambiente escolar, a extensão dos horários, no âmbito das Atividades de Animação
e Apoio às Famílias (AAAF) e da Componente de Apoio à Família (CAF), deverá seguir as
presentes orientações.
 Não haverá a abertura da biblioteca.

SALAS DE AULA
 Manter abertas, sempre que possível, as portas as janelas, para evitar contactos
desnecessários e manter os espaços arejados;

 Assegurar que os objetos partilhados entre crianças são devidamente desinfetados
entre utilizações

 Desinfetar as mãos com uma solução SABA (solução antisséptica de base alcoólica);
 Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após
o uso da casa de banho e sempre que estejam sujas;
 Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar;
 Desinfetar os puxadores das portas;
 Desinfetar os interruptores;
 Desinfetar os telefones;
 Desinfetar o corrimão que dá acesso à sala de aula;
 Desinfetar o equipamento informático (teclado, rato, monitor e demais equipamentos
existentes na sala de aula)
 Higienizar todas as mesas e cadeiras incluindo as suas “pernas”
 Sempre que as condições climatéricas o permitam deverão manter-se abertas as portas e
as janelas, para evitar contactos desnecessários e manter os espaços arejados. Esta
operacionalização será executada apenas pelo AO;
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 O chão deverá ser sempre o último a ser limpo.
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REFEIÇÕES
 A deslocação para a sala de refeições deve ser desfasada para evitar o cruzamento de
crianças;
 Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas pelo AO,
para que o façam de forma correta;
 Os lugares devem estar marcados, de forma a assegurar o distanciamento físico
possível entre crianças;
 Deve ser realizada entre trocas de turno, a adequada limpeza e desinfeção das
superfícies utilizadas;
 É proibida a partilha de quaisquer equipamentos ou alimentos;

PBX
 O PBX deverá ser assegurado em cada período do dia (manhã ou tarde) sempre pelo
mesmo AO
 Sempre que houver extrema necessidade de troca e na mudança de turno, o AO deverá
desinfetar obrigatoriamente os equipamentos (telefone, teclado do computador, rato,
secretária)
 Uso obrigatório de luvas e máscara

PROCEDIMENTOS GERAIS DE LIMPEZA
A limpeza dos espaços fechados 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.
Deve haver também atenção que quando se vai desinfetar uma área ”suja”, deverá o AO ir
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munido de todo o material de limpeza bem como do seu equipamento de protecção individual
(EPI), nomeadamente
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 Bata ou avental impermeável por cima da farda (não usar roupa que traz de casa);
 Máscara;


Protetor ocular/viseira;

 Luvas resistentes aos desinfetantes (de usar e deitar fora);
 Utilizar uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio só para as limpezas
procedendo de acordo as instruções afixadas

Atividade
Procedimentos
Limpeza do WC (O balde e a
esfregona utilizados nas casas
de banho não devem ser
Duas vezes de manhã e duas
usados noutros espaços.
vezes à tarde
Deve-se utilizar panos
diferentes para os lavatórios
e as áreas à volta destes e
para o exterior das sanitas.)
Limpeza
dos
corrimãos,
puxadores
das
portas, Duas vezes de manhã e duas
interruptores,
zonas
de vezes à tarde
contacto frequente
Sala dos professores

Produtos de limpeza a usar
Com produto que contenha
na composição detergente
e desinfetante

Com os produtos
recomendados

De manhã e à tarde

Deverá ter-se em conta as orientações que se encontram afixadas no átrio de entrada
de cada pavilhão onde decorrerão as aulas devendo haver sempre uma limpeza
húmida com recurso ao uso:
 Balde e esfregona;
 Panos de limpeza descartáveis ou reutilizáveis;
 Deixar as superfícies humedecidas, até que sequem ao ar, para que o desinfetante
possa atuar eficazmente

De um modo geral deve:
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 Lavar primeiro as superfícies com água e detergente e, em seguida, espalhar
uniformemente a solução de hipoclorito de sódio nas superfícies;
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 Deixar atuar o desinfetante nas superfícies durante, pelo menos, 10 minutos, sempre
que possível;
 Enxaguar as superfícies só com água;
 Deixar secar ao ar;
 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 as instruções do fabricante e as orientações afixadas.
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