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Viver não é esperar a tempestade passar. 

É aprender a dançar na chuva! 
Ana Maria Braga 
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O presente Plano de Limpeza e Higienização das Instalações (PLHI) enquadra

do Agrupamento para o COVID 19, e rege

Saúde, bem como pela Informação da Direção

Direção-Geral de Saúde e a colaboração das Forças Armadas

24/2020 de 08/05/2020, da Direção Geral de Saúde.

Agregando as informações relevantes a ter em conta por todos os f

garantir a máxima limpeza e higienização dos espaços, a salvaguarda da saúde de todos os colaboradores e 

a prevenção da propagação do novo coronavírus (SARS

objetivos: 

● reforçar e atualizar a informação acerca do COVID

● sensibilizar para o cumprimento das regras de utilização de Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI); 

● informar acerca da adequada utilização dos produtos de limpeza;

● apresentar os procedimentos gerais e específicos a ter em conta em cada setor da escola, bem 

como a frequência diária dos mesmos.

Conscientes de que o sucesso das medidas de saúde pública adotadas na sequência da COVID

essencialmente da colaboração dos cidadãos e das instituições, consideramos imperativo implementar o 

conjunto de medidas elencadas neste PLHI, que visam proteger a comunidade escolar e que, 

simultaneamente, confiram a segurança, a tranquilidade e o equilíbrio necessários ao prosseguime

diversas atividades no espaço-escola.
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INTRODUÇÃO 

 
O presente Plano de Limpeza e Higienização das Instalações (PLHI) enquadra-se no 

, e rege-se pela Norma 006/2020, de 29/03/2020 da Direção Geral da 

Informação da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares com a orientação da 

Geral de Saúde e a colaboração das Forças Armadas, tendo ainda em conta a Orientação n.º 

24/2020 de 08/05/2020, da Direção Geral de Saúde. 

Agregando as informações relevantes a ter em conta por todos os funcionários da escola, no sentido da 

garantir a máxima limpeza e higienização dos espaços, a salvaguarda da saúde de todos os colaboradores e 

a prevenção da propagação do novo coronavírus (SARS-CoV-2) na comunidade escolar, o PLHI tem como 

çar e atualizar a informação acerca do COVID-19 junto do Pessoal Não Docente (PND);

para o cumprimento das regras de utilização de Equipamentos de Proteção Individual 

informar acerca da adequada utilização dos produtos de limpeza; 

entar os procedimentos gerais e específicos a ter em conta em cada setor da escola, bem 

como a frequência diária dos mesmos. 

onscientes de que o sucesso das medidas de saúde pública adotadas na sequência da COVID

dos cidadãos e das instituições, consideramos imperativo implementar o 

conjunto de medidas elencadas neste PLHI, que visam proteger a comunidade escolar e que, 

simultaneamente, confiram a segurança, a tranquilidade e o equilíbrio necessários ao prosseguime

escola. 

                                                                                                      maio de 2020 

se no Plano de Contingência 

se pela Norma 006/2020, de 29/03/2020 da Direção Geral da 

abelecimentos Escolares com a orientação da 

, tendo ainda em conta a Orientação n.º 

uncionários da escola, no sentido da 

garantir a máxima limpeza e higienização dos espaços, a salvaguarda da saúde de todos os colaboradores e 

2) na comunidade escolar, o PLHI tem como 

19 junto do Pessoal Não Docente (PND); 

para o cumprimento das regras de utilização de Equipamentos de Proteção Individual 

entar os procedimentos gerais e específicos a ter em conta em cada setor da escola, bem 

onscientes de que o sucesso das medidas de saúde pública adotadas na sequência da COVID-19 depende 

dos cidadãos e das instituições, consideramos imperativo implementar o 

conjunto de medidas elencadas neste PLHI, que visam proteger a comunidade escolar e que, 

simultaneamente, confiram a segurança, a tranquilidade e o equilíbrio necessários ao prosseguimento das 
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1. COVID-19: SINAIS, SINTOMAS E VIAS DE TRANSMISSÃO

 

COVID-19 é o nome oficial, atribuído pela Organização Mundial de Saúde (OMS), à doença provocada pelo 

novo coronavírus (SARS-CoV-2), que pode 

Os sinais e sintomas desta doença incluem 

agravamento de tosse habitual), ou febre (temperatura 

À luz do conhecimento atual, a COVID

com pessoas infetadas pelo vírus, ou através do contacto com superfícies ou objetos contaminados. 

Consideram-se duas vias principais de transmissão: 

 

Via de contacto direto

Através de gotículas que uma pessoa infetada 

transmite pela boca ou nariz quando fala, tosse 

ou espirra (e não utiliza as regras de etiqueta 

respiratória) podendo estas entrar diretamente 

para a boca ou nariz de uma pes

muito próxima. 

 

O vírus permanece em superfícies durante um período temporal que pode ir de algumas horas a dias

 

Superfícies críticas na transmissão do COVID

Todas as superfícies podem ser veículos de contágio, mas o risco deste contágio varia consoante a 

frequência de manipulação, de toque ou de utilização. As superfícies com maior risco de transmissão 

são as de toque frequente, ou seja, as superfícies manipul

muita frequência ao longo do dia. São exemplos destas superfícies: maçanetas de portas, interruptores 

de luz, telefones, tablets e teclados de computadores principalmente quando usados por várias pessoas, 

botões de elevadores, torneiras de lavatórios, manípulos de autoclismos, mesas, bancadas, cadeiras, 

corrimãos, brinquedos em salas de diversão para crianças em espaços públicos, dinheiro, entre outros.

 

A limpeza e desinfeção frequente dos espaços diminui conside

superfícies podem constituir-se fontes ou reservatórios de vírus e de outros microrganismos.
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19: SINAIS, SINTOMAS E VIAS DE TRANSMISSÃO 

19 é o nome oficial, atribuído pela Organização Mundial de Saúde (OMS), à doença provocada pelo 

2), que pode causar infeção respiratória grave como pneumonia.

Os sinais e sintomas desta doença incluem quadro respiratório agudo de tosse (persistente ou 

agravamento de tosse habitual), ou febre (temperatura ≥ 38.0ºC), ou dispneia / dificuldade respiratória.

conhecimento atual, a COVID-19 transmite-se através de contacto próximo (menos de 2 metros) 

com pessoas infetadas pelo vírus, ou através do contacto com superfícies ou objetos contaminados. 

se duas vias principais de transmissão:  

cto direto Via de contacto indireto

Através de gotículas que uma pessoa infetada 

transmite pela boca ou nariz quando fala, tosse 

ou espirra (e não utiliza as regras de etiqueta 

respiratória) podendo estas entrar diretamente 

para a boca ou nariz de uma pessoa que está 

Através das mãos, que tocam em superfícies 

contaminadas com as gotículas expelidas pelas 

pessoas infetadas e que depois são levadas à cara, à 

boca ou ao nariz inadvertidamente, sem que tenha 

sido efetuada uma adequada higienizaç

O vírus permanece em superfícies durante um período temporal que pode ir de algumas horas a dias

Superfícies críticas na transmissão do COVID-19 

Todas as superfícies podem ser veículos de contágio, mas o risco deste contágio varia consoante a 

frequência de manipulação, de toque ou de utilização. As superfícies com maior risco de transmissão 

são as de toque frequente, ou seja, as superfícies manipuladas ou tocadas, por muitas pessoas, e com 

muita frequência ao longo do dia. São exemplos destas superfícies: maçanetas de portas, interruptores 

e teclados de computadores principalmente quando usados por várias pessoas, 

e elevadores, torneiras de lavatórios, manípulos de autoclismos, mesas, bancadas, cadeiras, 

corrimãos, brinquedos em salas de diversão para crianças em espaços públicos, dinheiro, entre outros.

A limpeza e desinfeção frequente dos espaços diminui consideravelmente esse período. Sem ela, estas 

se fontes ou reservatórios de vírus e de outros microrganismos.

                                                                                                      maio de 2020 

19 é o nome oficial, atribuído pela Organização Mundial de Saúde (OMS), à doença provocada pelo 

causar infeção respiratória grave como pneumonia. 

quadro respiratório agudo de tosse (persistente ou 

ºC), ou dispneia / dificuldade respiratória. 

se através de contacto próximo (menos de 2 metros) 

com pessoas infetadas pelo vírus, ou através do contacto com superfícies ou objetos contaminados. 

Via de contacto indireto 

Através das mãos, que tocam em superfícies 

contaminadas com as gotículas expelidas pelas 

pessoas infetadas e que depois são levadas à cara, à 

boca ou ao nariz inadvertidamente, sem que tenha 

sido efetuada uma adequada higienização das mãos. 

O vírus permanece em superfícies durante um período temporal que pode ir de algumas horas a dias.  

Todas as superfícies podem ser veículos de contágio, mas o risco deste contágio varia consoante a 

frequência de manipulação, de toque ou de utilização. As superfícies com maior risco de transmissão 

adas ou tocadas, por muitas pessoas, e com 

muita frequência ao longo do dia. São exemplos destas superfícies: maçanetas de portas, interruptores 

e teclados de computadores principalmente quando usados por várias pessoas, 

e elevadores, torneiras de lavatórios, manípulos de autoclismos, mesas, bancadas, cadeiras, 

corrimãos, brinquedos em salas de diversão para crianças em espaços públicos, dinheiro, entre outros. 

ravelmente esse período. Sem ela, estas 

se fontes ou reservatórios de vírus e de outros microrganismos. 
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2. PROCEDIMENTOS A IMPLEMENTAR NA ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ BELCHIOR 

VIEGAS 

  
2.1. Uso de máscara 

É obrigatório o uso de máscara por todos os utilizadores do espaço escolar. O uso de viseira é facultativo 

e não substitui a máscara. 

 

2.2. Lavagem das mãos e utilização de gel desinfetante 

É aconselhada a desinfeção frequente das mãos, pelo que, para além do sabão liquido e do

descartáveis já existentes nas casas de banho, foi reforçada a colocação de dispensadores de gel 

desinfetante por vários locais estratégicos da escola, recomendando
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2. PROCEDIMENTOS A IMPLEMENTAR NA ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ BELCHIOR 

máscara por todos os utilizadores do espaço escolar. O uso de viseira é facultativo 

tilização de gel desinfetante  

É aconselhada a desinfeção frequente das mãos, pelo que, para além do sabão liquido e do

descartáveis já existentes nas casas de banho, foi reforçada a colocação de dispensadores de gel 

desinfetante por vários locais estratégicos da escola, recomendando-se veementemente a sua utilização.

                                                                                                      maio de 2020 

2. PROCEDIMENTOS A IMPLEMENTAR NA ESCOLA SECUNDÁRIA JOSÉ BELCHIOR 

máscara por todos os utilizadores do espaço escolar. O uso de viseira é facultativo 

É aconselhada a desinfeção frequente das mãos, pelo que, para além do sabão liquido e dos toalhetes 

descartáveis já existentes nas casas de banho, foi reforçada a colocação de dispensadores de gel 

se veementemente a sua utilização. 
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2.3. Proteção individual 

⮚  É obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) por parte do PND aquando da 

limpeza e higienização dos espaços

- Luvas descartáveis (resistentes a líquidos e preferencialmente de nitrilo)

- Máscara de tipo cirúrgica 

- Óculos de proteção, ou viseira

- Bata impermeável ou avental de plástico para colocar sobre a farda

- Proteção descartável para sapatos

O uso deste EPI visa proteger os profissionais, quer dos produtos utilizados, quer de eventual 

contaminação existente na área onde irá operar.

As sequências de colocação
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obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) por parte do PND aquando da 

limpeza e higienização dos espaços: 

Luvas descartáveis (resistentes a líquidos e preferencialmente de nitrilo) 

 

viseira 

Bata impermeável ou avental de plástico para colocar sobre a farda 

Proteção descartável para sapatos. 

O uso deste EPI visa proteger os profissionais, quer dos produtos utilizados, quer de eventual 

contaminação existente na área onde irá operar.  

colocação e de remoção do EPI, são as seguintes, ilustradas com imagem

                                                                                                      maio de 2020 

obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) por parte do PND aquando da 

O uso deste EPI visa proteger os profissionais, quer dos produtos utilizados, quer de eventual 

são as seguintes, ilustradas com imagem: 
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                                                                                                      maio de 2020 
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3. PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO

3.1. Materiais de limpeza e desinfeção adequados 

 É fundamental que os profissionais de limpeza conheçam bem os 

ter no manuseamento de detergentes e desinfetantes, de modo a  proceder à sua aplicação em 

condições de segurança. 

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

limpar  

 

  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS 
SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

 

                                                                     9                                                                                                      

DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO 

ateriais de limpeza e desinfeção adequados  

fundamental que os profissionais de limpeza conheçam bem os produtos a utilizar e as precauções a 

ter no manuseamento de detergentes e desinfetantes, de modo a  proceder à sua aplicação em 

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

                                                                                                      maio de 2020 

produtos a utilizar e as precauções a 

ter no manuseamento de detergentes e desinfetantes, de modo a  proceder à sua aplicação em 

Devem existir materiais de limpeza distintos (de uso exclusivo), de acordo com o nível de risco das áreas a 
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3.2. Processo de limpeza e higienização dos espaços
 

É obrigatório respeitar as seguintes indicações

Entrada na área 

suja 

O profissional deve entrar nos locais a limpar já totalmente equipado com o EPI 

envergado e com o 

para a recolha dos resíduos.

Ao entrar na “área suja”, deve abrir janelas e arejar a área, sempre que possível.

Operação 

dentro da “área 

suja 

Começar a limpar de alto para baixo e das zonas mais 

para a porta de entrada/saída.

Ter um cuidado especial na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores; 

maçanetas das portas; torneiras; corrimãos; mesas; cadeiras; teclados de 

computadores; telefones e out

À medida que se vai limpando, depositar os materiais descartáveis em sacos 

apropriados, 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

as janelas. 

Limpar os frascos e pro

Limpar as luvas e c

Colocar o saco sujo dentro de outro limpo e fechar o 

adesiva. 

Sair da área e fecha

Limpar a maçaneta/puxador da porta.

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 r

Resíduos  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 seletiv

Nunca deixar os sacos de resíduos em espaços públicos, ou zonas onde possam ser 

mexidos.  

 

  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS JOSÉ BELCHIOR VIEGAS 
SÃO BRÁS DE ALPORTEL 

 

                                                                     10                                                                                                      

Processo de limpeza e higienização dos espaços 

É obrigatório respeitar as seguintes indicações: 

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 pront

para a recolha dos resíduos. 

Ao entrar na “área suja”, deve abrir janelas e arejar a área, sempre que possível.

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

para a porta de entrada/saída. 

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.

À medida que se vai limpando, depositar os materiais descartáveis em sacos 

apropriados, tendo o cuidado de não contaminar o exterior do saco.

No final da limpeza, esperar para ter o espaço totalmente arejado

Limpar os frascos e produtos de limpeza antes de sair. 

Limpar as luvas e calçado por fora sem os retirar. 

Colocar o saco sujo dentro de outro limpo e fechar o saco, com um nó ou fita 

Sair da área e fechar a porta, sempre que possível. 

a maçaneta/puxador da porta. 

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.  

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.

Nunca deixar os sacos de resíduos em espaços públicos, ou zonas onde possam ser 

                                                                                                      maio de 2020 

O profissional deve entrar nos locais a limpar já totalmente equipado com o EPI 

material de limpeza, levando também consigo sacos prontos 

Ao entrar na “área suja”, deve abrir janelas e arejar a área, sempre que possível. 

distantes da porta de entrada 

Ter um cuidado especial na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores; 

maçanetas das portas; torneiras; corrimãos; mesas; cadeiras; teclados de 

ais frequentadas. 

À medida que se vai limpando, depositar os materiais descartáveis em sacos 

apropriados, tendo o cuidado de não contaminar o exterior do saco. 

No final da limpeza, esperar para ter o espaço totalmente arejado e só depois fechar 

saco, com um nó ou fita 

Terminadas as limpezas, colocar os EPI reutilizáveis, em embalagem própria 

hermeticamente fechada, para os transportar até à zona de desinfeção/lavagem do 

Os sacos de resíduos devem ser colocados no contentor (caixote do lixo) dos 

resíduos indiferenciados. Estes resíduos não devem, em caso algum, ser colocados 

a, nem depositados no ecoponto. 

Nunca deixar os sacos de resíduos em espaços públicos, ou zonas onde possam ser 
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3.3. Frequência de limpeza 

A limpeza e desinfeção dos espaços e superfícies utilizados deve ser efetuada, no mínimo, duas vezes no 

período da manhã e duas vezes no período da tarde e sempre que se mostre necessário

técnica abaixo descrita: 

Casas de banho 

de uso comum 

 

Deverão ser higienizadas no mínimo duas vezes, no período da manhã e duas vezes 

no período da tarde, devendo a limpeza ser 

especial incidência em torneiras, placas de descarga de autoclismos, tampas de 

sanita, puxadores.

Casas de banho 

de alunos 

A higienização deve ser feita, 

e sempre que se mostre necessário, sendo obrigatoriamente uma a seguir aos 

intervalos letivos e 

especial incidência em torneiras, placas de descarga de autoclismos, tampas de 

sanita, puxadores.

Zonas e 

objetos de uso 

comum 

O elevador, corrimãos, maçanetas das portas, interruptores, zonas de 

frequente devem ser desinfetadas, 

tarde e sempre que se considere necessário

Salas de aula  São, obrigatoriamente, limpas e desinfetadas no final de cada utilização e 

haja mudança de turma. 

Sempre que mude o professor deverão ser limpas e desinfetadas a secretária e 

cadeira, o computado

proteção do teclado, rato, comandos e apagador. Deverá também ser 

sobrante (este giz é guardado numa caixa durante o período de uma semana)

colocado novo. 

Refeitórios Imediatamente 

outro, as mesas e cadeiras têm que ser desinfetadas. No fim do período de 

todo o espaço deve ser limpo e desinfetado

Sala de 

professores  

 

No período manhã e da tarde, após o intervalo, devem ser desinfetadas as mesas e 

cadeiras e os cacifos. Após 

limpo e desinfetado.

Zonas de 

atendimento  

As proteções acrílicas, as superfícies (balcõ

limpos e desinfetados regularmente, 

de  funcionamento .
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desinfeção dos espaços e superfícies utilizados deve ser efetuada, no mínimo, duas vezes no 

no período da tarde e sempre que se mostre necessário

everão ser higienizadas no mínimo duas vezes, no período da manhã e duas vezes 

no período da tarde, devendo a limpeza ser reforçada sempre que se justifique

especial incidência em torneiras, placas de descarga de autoclismos, tampas de 

sanita, puxadores. 

A higienização deve ser feita, pelo menos, duas vezes de manhã e duas vezes à tarde 

e que se mostre necessário, sendo obrigatoriamente uma a seguir aos 

intervalos letivos e outra após o término das aulas e sempre que se justifique

especial incidência em torneiras, placas de descarga de autoclismos, tampas de 

sanita, puxadores. 

elevador, corrimãos, maçanetas das portas, interruptores, zonas de 

frequente devem ser desinfetadas, pelo menos, duas vezes de manhã e duas vezes à 

tarde e sempre que se considere necessário. 

São, obrigatoriamente, limpas e desinfetadas no final de cada utilização e 

haja mudança de turma.  

Sempre que mude o professor deverão ser limpas e desinfetadas a secretária e 

cadeira, o computador, as canetas de quadro branco e substituída a pe

proteção do teclado, rato, comandos e apagador. Deverá também ser 

(este giz é guardado numa caixa durante o período de uma semana)

 

Imediatamente após a utilização de cada utente e antes da oc

outro, as mesas e cadeiras têm que ser desinfetadas. No fim do período de 

todo o espaço deve ser limpo e desinfetado. 

No período manhã e da tarde, após o intervalo, devem ser desinfetadas as mesas e 

cadeiras e os cacifos. Após o término da aulas, todo o espaço e equipamento  deve ser 

limpo e desinfetado. 

As proteções acrílicas, as superfícies (balcões e mesas de atendimento) devem ser 

limpos e desinfetados regularmente, ao longo do dia e depois de terminar o período 

de  funcionamento . 
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desinfeção dos espaços e superfícies utilizados deve ser efetuada, no mínimo, duas vezes no 

no período da tarde e sempre que se mostre necessário, de acordo com a 

everão ser higienizadas no mínimo duas vezes, no período da manhã e duas vezes 

reforçada sempre que se justifique, com 

especial incidência em torneiras, placas de descarga de autoclismos, tampas de 

duas vezes de manhã e duas vezes à tarde 

e que se mostre necessário, sendo obrigatoriamente uma a seguir aos 

e sempre que se justifique, com 

especial incidência em torneiras, placas de descarga de autoclismos, tampas de 

elevador, corrimãos, maçanetas das portas, interruptores, zonas de contacto 

duas vezes de manhã e duas vezes à 

São, obrigatoriamente, limpas e desinfetadas no final de cada utilização e sempre que 

Sempre que mude o professor deverão ser limpas e desinfetadas a secretária e 

, as canetas de quadro branco e substituída a película de 

proteção do teclado, rato, comandos e apagador. Deverá também ser retirado o giz 

(este giz é guardado numa caixa durante o período de uma semana) e 

após a utilização de cada utente e antes da ocupação do lugar por 

outro, as mesas e cadeiras têm que ser desinfetadas. No fim do período de almoço 

No período manhã e da tarde, após o intervalo, devem ser desinfetadas as mesas e 

, todo o espaço e equipamento  deve ser 

es e mesas de atendimento) devem ser 

ao longo do dia e depois de terminar o período 
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3.4. Produtos e técnicas de desinfeção

A limpeza e desinfeção dos espaços escolares interiores utiliza 

homologados para este fim.  

As técnicas a utilizar devem seguir escrupulosamente as indicações que aqui se apresentam

 

Produtos de 

limpeza e 

desinfeção 

 

Considerando a necessidade de proteger a saúde de todos e do ambiente e 

segurança dos utilizadores dos espaços, serão consideradas e cumpridas as 

indicações do fabricante e instruções dos rótulos e das fichas de segurança dos 

produtos. 

Os produtos e detergentes devem manter os rótulos e estar fechados e 

acondicionados nas suas embalagens de origem. Estes produtos encontram

armazenados em local fechado e devidamente identificado, apenas acessível aos 

funcionários responsáveis pelo serviço

Método de 

aplicação 

- A limpeza deve ser húmida com: 

a) balde e esfregona para o chão para cada uma 

b) panos de limpeza descartáveis e panos reutilizáveis (laváveis) de microfibras, que 

deverão estar 10 minutos em lexívia, antes da lavagem.

corredores serão utilizados panos de cor azul, p

amarelos e para as sanitas panos de cor vermelha.

Sempre que possível, deixar as superfícies

que o desinfetante possa atuar eficazmente.

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 o 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
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rodutos e técnicas de desinfeção 

A limpeza e desinfeção dos espaços escolares interiores utiliza obrigatoriamente os produtos 

As técnicas a utilizar devem seguir escrupulosamente as indicações que aqui se apresentam

Considerando a necessidade de proteger a saúde de todos e do ambiente e 

segurança dos utilizadores dos espaços, serão consideradas e cumpridas as 

indicações do fabricante e instruções dos rótulos e das fichas de segurança dos 

Os produtos e detergentes devem manter os rótulos e estar fechados e 

os nas suas embalagens de origem. Estes produtos encontram

armazenados em local fechado e devidamente identificado, apenas acessível aos 

funcionários responsáveis pelo serviço 

A limpeza deve ser húmida com:  

egona para o chão para cada uma das zonas; 

anos de limpeza descartáveis e panos reutilizáveis (laváveis) de microfibras, que 

deverão estar 10 minutos em lexívia, antes da lavagem. Para as salas de aula e 

corredores serão utilizados panos de cor azul, para os lavatórios dos wc panos 

amarelos e para as sanitas panos de cor vermelha. 

Sempre que possível, deixar as superfícies humedecidas, até que sequem, ao ar, para 

que o desinfetante possa atuar eficazmente. 

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 o último a ser limpo.  

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 
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obrigatoriamente os produtos 

As técnicas a utilizar devem seguir escrupulosamente as indicações que aqui se apresentam. 

Considerando a necessidade de proteger a saúde de todos e do ambiente e garantir a 

segurança dos utilizadores dos espaços, serão consideradas e cumpridas as 

indicações do fabricante e instruções dos rótulos e das fichas de segurança dos 

Os produtos e detergentes devem manter os rótulos e estar fechados e 

os nas suas embalagens de origem. Estes produtos encontram-se 

armazenados em local fechado e devidamente identificado, apenas acessível aos 

anos de limpeza descartáveis e panos reutilizáveis (laváveis) de microfibras, que 

Para as salas de aula e 

ara os lavatórios dos wc panos 

humedecidas, até que sequem, ao ar, para 

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 

especial cuidado na limpeza de objetos mais tocados (ex: interruptores; 

maçanetas das portas; torneiras; corrimãos; mesas; bancadas; cadeiras; teclados de 
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3.5. Procedimentos 

 

Procedimentos específicos no 

Respeitar os planos de limpeza habituais 

limpeza e desinfeção aprovados pela legislação em vigor para o setor alimentar. 

 

Para além disso, 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.

Estas regras serão afixadas em local visível, no interior do refeitório.

 

Existirá uma tabela de registo (dias, horas, procedimentos e

limpeza/higienização. 

Lavar primeiro as superfícies com água e detergente e, em seguida, espalhar uniformemente a 

solução desinfetante 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. 

Devem ser alvo de especial atenção, as seguintes superfícies e equipamentos:

interruptores de luz; telefones; botões de elevadores (se forem utilizados); torneiras; man

autoclismos; corrimãos; materiais de computadores, tais como teclados, ecrãs e rato; equipamentos 

eletrónicos ou outros existentes que sejam de manuseamento frequente. 

Chão (último a limpar): deve ser lavado com água e detergente comum, seguido 

solução de hipoclorito de sódio pronta a usar (desinfetante)

O balde e a esfregona utilizados nas casas de banho não devem ser usados noutros espaços
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Procedimentos específicos no refeitório e bufete 

habituais de refeitórios e bufetes existentes, utilizando agentes de 

limpeza e desinfeção aprovados pela legislação em vigor para o setor alimentar.  

s profissionais da área de preparação e confeção dos alimentos devem: 

sar sempre máscara, durante as fases de preparação, confeção e distribuição dos alimentos; 

avar 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;  

nte as mãos com água e sabão ou com solução antisséptica de base 

umprir a etiqueta respiratória. 

Estas regras serão afixadas em local visível, no interior do refeitório. 

Existirá uma tabela de registo (dias, horas, procedimentos e pessoa responsável) da 

 
Procedimentos gerais 

Lavar primeiro as superfícies com água e detergente e, em seguida, espalhar uniformemente a 

nas superfícies. 

eixar atuar o desinfetante nas superfícies durante, pelo menos, 10 minutos, sempre que possível; 

ies só com água. 

eixar secar ao ar, sempre que possível.  

Devem ser alvo de especial atenção, as seguintes superfícies e equipamentos:

interruptores de luz; telefones; botões de elevadores (se forem utilizados); torneiras; man

autoclismos; corrimãos; materiais de computadores, tais como teclados, ecrãs e rato; equipamentos 

eletrónicos ou outros existentes que sejam de manuseamento frequente.  

Chão (último a limpar): deve ser lavado com água e detergente comum, seguido 

solução de hipoclorito de sódio pronta a usar (desinfetante); 

O balde e a esfregona utilizados nas casas de banho não devem ser usados noutros espaços
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de refeitórios e bufetes existentes, utilizando agentes de 

s profissionais da área de preparação e confeção dos alimentos devem:  

sar sempre máscara, durante as fases de preparação, confeção e distribuição dos alimentos;  

avar as mãos com água e sabão imediatamente antes e após a manipulação de alimentos crus ou 

nte as mãos com água e sabão ou com solução antisséptica de base 

ssoa responsável) da 

Lavar primeiro as superfícies com água e detergente e, em seguida, espalhar uniformemente a 

eixar atuar o desinfetante nas superfícies durante, pelo menos, 10 minutos, sempre que possível;  

Devem ser alvo de especial atenção, as seguintes superfícies e equipamentos: maçanetas de portas; 

interruptores de luz; telefones; botões de elevadores (se forem utilizados); torneiras; manípulos de 

autoclismos; corrimãos; materiais de computadores, tais como teclados, ecrãs e rato; equipamentos 

Chão (último a limpar): deve ser lavado com água e detergente comum, seguido da desinfeção com 

O balde e a esfregona utilizados nas casas de banho não devem ser usados noutros espaços. 
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Procedimentos para l

As 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 se

Deve utilizar-se panos amarelos

exterior das sanitas. 

 

A sequência de procedimentos deve ser a seguinte:

1 - iniciar a limpeza pelos lavatórios (primeiro as torneiras 

volta destes;  

2 - de seguida, passar para a limpeza dos sanitários: 

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; 

- voltar a puxar a água. 

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. 

Terminada a limpeza, deve voltar a passar 

torneiras.  

3 - O chão deve ser lavado como descrito anteriormente.

 

Estas regras serão afixadas em local visível, no interior de cada casa de banho.

 

Existirá, em cada casa de banho, uma tabela de registo 

responsável) da limpeza / higienização
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rocedimentos para limpeza das casas de banho  

nstalações 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 

O balde e a esfregona utilizados nas casas de banho não devem ser usados noutros espaços. 

amarelos para os lavatórios e as áreas à volta destes e 

A sequência de procedimentos deve ser a seguinte: 

niciar a limpeza pelos lavatórios (primeiro as torneiras e só depois o lavatório) e superfícies à 

e seguida, passar para a limpeza dos sanitários:  

plicar o produto detergente com base desinfetante, deixando atuar durante, pelo menos, 5 

m o piaçaba;  

uxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este também fique limpo; 

spalhar o detergente/desinfetante na parte superior da sanita e sobre a tampa; 

fregar com o pano: primeiro a tampa e só depois a parte exterior da sanita (parte superior e 

assar o pano só com água;  

Limpar e desinfetar bem o botão do autoclismo no final.  

limpeza, deve voltar a passar um pano humedecido em desinfetante em todas as 

O chão deve ser lavado como descrito anteriormente. 

Estas regras serão afixadas em local visível, no interior de cada casa de banho. 

Existirá, em cada casa de banho, uma tabela de registo (dias, horas, procedimentos e pessoa 

responsável) da limpeza / higienização. 
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nstalações 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 

r usados noutros espaços.  

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

e só depois o lavatório) e superfícies à 

plicar o produto detergente com base desinfetante, deixando atuar durante, pelo menos, 5 

uxar o autoclismo com o piaçaba ainda dentro da sanita para que este também fique limpo;  

spalhar o detergente/desinfetante na parte superior da sanita e sobre a tampa;  

fregar com o pano: primeiro a tampa e só depois a parte exterior da sanita (parte superior e 

um pano humedecido em desinfetante em todas as 

(dias, horas, procedimentos e pessoa 
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4. LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SUPERFICIES DA ÁREA DE ISOLAMENTO ONDE 

ESTEVE UMA PESSOA SUSPEITA OU CONFIRMADA DE COVID

 
Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas de 

seguir-se as seguintes indicações: 

 

 

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 proced

- Preparar a solução de lixívia (hipoclorito de sódio) com concentração original de 5% ou mais de 

cloro livre. A lixívia deve ser diluída na altura de utilizar. A solução diluída deve ser a 0,1%, na 

proporção de 1 parte de lixívia para 49 partes i

- Lavar primeiro as superfícies com água e detergente.

- Em seguida, espalhar uniformemente a sol

- Deixar atuar a lixívia nas superfícies durante pelo menos 10 minutos 

fabricante/fornecedor. Esta etapa é fundamental.

- De seguida enxaguar as superfícies só com água quente.

- Deixar secar ao ar. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este plano, elaborado a 14/05/2020 pela Direção do AEJBV, será afixado em local visível da Escola e 

publicado na página do Agrupamento (

A sua implementação será garantida pelos funcionários deste Agrupamento, com a colaboração 

responsável e o sentido cívico de cada um dos utilizadores desta organização.

A supervisão da operacionalização das medidas aqui enunciadas fica a cargo da Encarregada de Pessoal Não 

Docente, Maria Fernanda Pires e da Assistente Operacional Verónica Pereira.

Este PLHI  pode vir a sofrer alterações, caso se considere necessário.

Aprovado em reunião de direção de 15 de 
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. LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SUPERFICIES DA ÁREA DE ISOLAMENTO ONDE 

ESTEVE UMA PESSOA SUSPEITA OU CONFIRMADA DE COVID-19 

Na limpeza e desinfeção das superfícies de áreas de isolamento de suspeito ou doente confirmado, deve 

 

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. 

reparar a solução de lixívia (hipoclorito de sódio) com concentração original de 5% ou mais de 

cloro livre. A lixívia deve ser diluída na altura de utilizar. A solução diluída deve ser a 0,1%, na 

a para 49 partes iguais de água. 

perfícies com água e detergente. 

m seguida, espalhar uniformemente a solução de lixívia nas superfícies. 

eixar atuar a lixívia nas superfícies durante pelo menos 10 minutos – ler as instruções do 

edor. Esta etapa é fundamental. 

superfícies só com água quente. 

 

/05/2020 pela Direção do AEJBV, será afixado em local visível da Escola e 

página do Agrupamento (www.aejbv.pt). 

A sua implementação será garantida pelos funcionários deste Agrupamento, com a colaboração 

responsável e o sentido cívico de cada um dos utilizadores desta organização. 

da operacionalização das medidas aqui enunciadas fica a cargo da Encarregada de Pessoal Não 

Docente, Maria Fernanda Pires e da Assistente Operacional Verónica Pereira. 

Este PLHI  pode vir a sofrer alterações, caso se considere necessário. 

ião de direção de 15 de maio de 2020. 

A diretora,  

Nídia Amaro 
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. LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SUPERFICIES DA ÁREA DE ISOLAMENTO ONDE 

 

isolamento de suspeito ou doente confirmado, deve 

Esperar pelo menos 20 minutos depois de a pessoa doente, ou suspeita de estar doente, sair da 

urança.  

reparar a solução de lixívia (hipoclorito de sódio) com concentração original de 5% ou mais de 

cloro livre. A lixívia deve ser diluída na altura de utilizar. A solução diluída deve ser a 0,1%, na 

ler as instruções do 

/05/2020 pela Direção do AEJBV, será afixado em local visível da Escola e 

A sua implementação será garantida pelos funcionários deste Agrupamento, com a colaboração 

da operacionalização das medidas aqui enunciadas fica a cargo da Encarregada de Pessoal Não 


