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NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA): 

 

1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, alunos a partir do 2.º ciclo do ensino básico, 

encarregados de educação, fornecedores e outros elementos externos);  

2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel; 

3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;  

4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da 

casa de banho e sempre que necessário; 

5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados 

e lavar as mãos, com água e sabão, de seguida; 

6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;  

7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;  

8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc. 

9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos, 1 metro. 

10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita. 

11. Se estiver em casa com síntomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória), ligue SNS 24 – 

808242424. NÃO COMPAREÇA NA ESCOLA! 

12. Caso se encontre na Escola com sintomas, contacte o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324), 

dirija-se para a sala de isolamento (1) indicada e ligue para o SNS 24 – 808242424,para impedir que outros 

possam ser expostos e infetados. 

13. Na sala dos Assitentes Operacionais só podem estar, em simultâneo, 5 pessoas. 

14. O microoondas estará disponível e as refeições poderão ser consumidas na sala, desde que seja 

respeitada a lotação e o distanciamento físico. Poderão, ainda, recorrer aos espaços que lhes são 

destinados em cada pavilhão. 

15. O serviço de bebidas quentes será na sala de professores com máquina de venda automática (com 

moedas) e/ou chaleira elétrica, fora dos intervalos, e respeitando a lotação do espaço e o distanciamento. 

 

(1) As salas de isolamento: 

 

 

Escola Salas de Isolamento 

Escola Básica e Secundária Dr. Rui Grácio 
Posto Médico – Pavilhão A  

Sala exterior junto à entrada do Pavilhão L 

 

 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA OS(AS) ASSISTENTES OPERACIONAIS: 

 

• Avaliação das necessidades de material (equipamentos de limpeza, produtos de lavagem de mãos e 

de limpeza de superfícies e chão); 

• Manutenção de stoks de toalhetes de papel, papel higiénico e sabonete líquido, em quantidade 

suficiente por forma a fazer face às novas exigências, facilitando o seu acesso a toda a comunidade 

educativa; 

• Colocação e manutenção nos dispensadores de solução alcoólica nos seguintes locais: salas de aula, 

biblioteca, PBX, polivalente (bar/ refeitório), papelaria, sala de professores, secretaria e ginásio; 

• Colocação e manutenção dos kits prevenção nas salas, biblioteca, secretaria, direção, gabinetes do 

SPO (Serviços de Psicologia e Orientação), papelaria, sala de professores, refeitório, bar dos alunos e 

sala de isolamento; 
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Kit sala: 2 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL e 3 pares de luvas; 
 
Kit sala de isolamento: 6 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL, 
termómetro e 3 pares de luvas; 
 
Kit Pavilhão: 6 máscaras cirúrgicas, toalhetes de papel, álcool sanitário a 70ºGL e 3 pares de 
luvas. 

 

• Manter todas as casas de banho em funcionamento para minimizar as hipóteses de agrupamentos de 

pessoas em espaços fechados. Afim de evitar a concentração de alunos em instalações sanitárias os 

alunos passarão a utilizar os WC, preferencialmente, no período de funcionamento das aulas. 

• Abrir as janelas e as portas das salas de aula que têm ligação para o pátio interior. 

 

➢ LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS - As assistentes operacionais deverão realizar as seguintes 

tarefas: 

 

Instalação Tarefas diárias Periodicidade Procedimento 

Salas de aula, 

biblioteca, 

secretaria, 

salas de 

professores, 

de trabalho e 

de DT 

Esvaziar os caixotes de lixo das salas de aula. 2 vezes ao dia 

A limpeza deverá 

ser efetuada 

utilizando luvas, 

nomeadamente 

na remoção do 

lixo. 

 

A limpeza das 

maçanetas e 

puxadores 

deverá ser 

realizada tanto 

no interior do 

espaço como no 

exterior. 

 

Os panos de 

limpeza deverão 

ser lavados com 

frequência. 

Limpar as mesas e as cadeiras das salas de aula. 2 vezes ao dia 

Limpar as mesas e computadores (monitores, teclados, 
ratos). 

Após cada utilização 

Desinfetar os  puxadores de portas e janelas. 2 vezes ao dia 

Verificar e repor os  stoks de alcool gel. 2 vezes ao dia 

Desinfeção da sala. Final ou início do dia 

Arejar as salas de todos os locais fechados nos quais 
existam aberturas para o exterior, abrindo portas e 
janelas. 

Desde o Início até ao 
final do dia 

Desinfetar os balcões das portarias/receções dos 
pavilhões. 

2 vezes ao dia 

Limpar os corrimãos das escadas. 2 vezes ao dia 

Desinfetar os  puxadores de portas e janelas, balcões e 
zonas de espera com atendimento ao público. 

2 vezes ao dia 

Casas de 

banho 

Abrir as janelas para promover a ventilação natural. 

4 a 5 vezes por dia 

Esvaziar os caixotes de lixo. 

Efetuar a limpeza/desinfeção e registar em impresso 
próprio colocado para o efeito. 

Repor stoks de papel higiénico e sabão líquido. 

Bar Cumprir as normas do HACCP. Sempre 

Papelaria 

Desinfetar balcão. Após cada intervalo 

Desinfetar o espaço interior. 
Sempre que haja 
mudança de AO 

Esvaziar os caixotes de lixo. Final do dia 

Sala de AO 
Desinfetar mesas e cadeiras. 

Antes de  cada 
utilização 

Desinfetar a sala. Final do dia 

Esvaziar os caixotes de lixo. Final do dia 

Sala de 

isolamento 

após saída do 

doente 

Abrir a janela no local (quando possível), fechando a 
porta (sempre que possível) para promover a ventilação 
natural. 

Sempre que haja 
algum doente 

Esta limpeza 

deverá ser 

efetuada 

utilizando luvas, 

máscara de 

proteção e 

avental 

impermeável. 

Fazer a limpeza geral do espaço, incluindo as maçanetas 
e puxadores das portas e janelas, a maca e outros 
objetos que aí possam existir. 

Trocar o saco do caixote do lixo. 

Proceder à lavagem do chão. 

Sala de 
Reforçar a limpeza e desinfeção, principalmente nas 

superfícies frequentemente manuseadas e mais 
Sempre que haja 

algum doente 
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isolamento no 

caso de 

situação de 

caso 

confirmado 

utilizadas pelo doente confirmado, com maior 

probabilidade de estarem contaminadas;  

 

O pano de 

limpeza utilizado 

destina-se 

apenas a este 

procedimento. 

 

Para esta 

limpeza será 

utilizado o 

líquido 

desinfetante. 

Dar especial atenção à limpeza e desinfeção do local 

onde se encontrava o doente confirmado (incluindo 

materiais e equipamentos utilizados por este);  

Acondicionamento dos resíduos produzidos pelo caso 

suspeito em dois sacos de plástico, resistentes, com dois 

nós apertados, preferencialmente com um 

adesivo/atilho e colocação dos mesmos em contentores 

de resíduos coletivos após 24 horas da sua produção. 

Nunca em ecopontos! 

 

PROCEDIMENTOS  A TER  PERANTE UM CASO SUSPEITO  DE COVID 19  (com febre ou tosse ou dificuldade 

respiratória, podendo também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares 

generalizadas, perda do paladar ou olfato, diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…): 

 

✓ Aluno(a)/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da 

Escola, por via telefónica. 

 

✓ Aluno(a) – Em contexto de sala de aula: 

O(A) professor(a): 

1 
O(A) professor(a) questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) sente pelo menos, um dos seguintes 

sintomas: febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória); 

2 Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar o(a) aluno(a); 

3 Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324) 

4 
O ponto focal indica qual o(a) assistente operacional que irá acompanhar o discente e qual a sala de isolamento 

para onde deverão dirigir-se; 

5 Desinfeta a mesa do(a) aluno(a) e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção); 

6 
Nas salas com mesa dupla, manda o(a) aluno(a) companheiro(a) desinfetar as mãos (recorrendo ao álcool 

disponível no kit proteção); 

7 Promove o arejamento imediato da sala. 

O(A) Assistente Operacional: 

8 
Acompanha o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção; a 

máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado. 

9 O(A) aluno(a) desinfeta as mãos; 

10 O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento; 

11 O(A) assistente operacional desinfeta as mãos; 

12 Regressa ao local de trabalho. 

13 
No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional comunica à chefe dos assistentes 

operacionais que deve providenciar a limpeza/desinfeção da mesma. 

 

✓ Aluno(a) – Fora do contexto de sala de aula: 

1 O(A) aluno(a) dirige-se à assistente operacional do bloco mais próximo; 

2 
O(A) assistente operacional questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) se sente com febre, tosse, 

falta de ar (dificuldade respiratória); 
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3 
Em caso de suspeita de infeção, o(a) assistente operacional, contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 

219279324) 

4 
O(A) assistente operacional acompanha o(a) aluno(a) à sala de isolamento indicada e substitui a sua máscara por 

uma do kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado; 

5 O(A) aluno(a) desinfeta as mãos; 

6 O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento; 

7 O(A) assistente operacional desinfeta as mãos; 

8 Regressa ao local de trabalho. 

9 
No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional comunica à chefe dos assistentes 

operacionais que deve providenciar a limpeza/ desinfeção da mesma. 

 

✓ Adulto - Docente/ não docente: 

1 Tomada de consciência de sintomas de Coronavírus; 

2 Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324) 

3 
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de 

sala de isolamento, juntamente com os restantes dados. 

4 Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas. 

  

 


