
 
 

 



 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

Com o início do novo ano letivo dos alunos às atividades letivas presenciais, impõe-se 

que sejam assegurados procedimentos, através da implementação, em cada unidade 

orgânica, de um plano de medidas que, sob as orientações da DGS, mitigue a 

possibilidade de contágio, garantindo a segurança da comunidade educativa através 

de condições específicas de funcionamento, incluindo regras de lotação, utilização 

de equipamentos de proteção individual, agendamento e distanciamento físico que 

acrescem às condições gerais definidas aquando do levantamento das medidas de 

confinamento. Neste âmbito, ressalva a importância das condições de higiene, a 

serem asseguradas pelos assistentes operacionais deste agrupamento de escolas, 

como fator crucial para travar a possibilidade de contágio, garantindo a segurança da 

comunidade educativa. 

Os procedimentos abaixo transcritos são regras operacionais que permitem o 

conhecimento das técnicas, métodos e frequências de limpeza, assim como, as 

necessidades de pessoal. 

O AEFCPS deve assegurar-se que os Assistentes Operacionais estão sensibilizados para 

o cumprimento das regras de utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

(de acordo com anexo I) e código específico de conduta anexo ao presente plano 

(Anexo II). O Plano de Limpeza e Higienização deve salvaguardar:  

 A afixação de informação útil em local visível e acessível aos funcionários; 

 O conhecimento sobre a utilização correta dos produtos de limpeza 

(detergentes e desinfetantes), de acordo com as Fichas de Dados de 

Segurança do produto; 

 A disponibilidade de materiais de limpeza e desinfeção adequados (anexo III). 

 

2. SUPERFÍCIES CRÍTICAS NA TRANSMISSÃO DA COVID-19  

Todas as superfícies podem constituir-se como veículos de contágio, todavia o risco 

de contágio varia consoante a frequência de manipulação, de toque ou de utilização. 

AS superfícies com maior risco de transmissão são as que estão sujeitas ao toque 

frequente, por diversos indivíduos, ao longo do dia. São disso exemplo: as maçanetas 

das portas, os interruptores da luz, os telefones, os botões dos elevadores, torneiras 

de lavatórios, manípulos de autoclismos, mesas, bancadas, cadeiras, corrimãos, 

dinheiro, computadores, ratos, teclados, tablets, entre outros. 

 

 



 
 

3. FREQUÊNCIA DE LIMPEZA  

A desinfeção dos espaços e superfícies deve ser efetuada, no mínimo, com frequência 

diária e sempre que se mostrar necessário, de acordo com a frequência de referência 

que consta do Anexo V e do qual se transcrevem as principais zonas e respectiva 

frequência:  

 Casas de banho – pelo menos duas vezes de manhã e duas vezes à tarde.  

 Zonas e objetos de uso comum – corrimãos, maçanetas das portas, 

interruptores, zonas de contacto frequente – pelo menos duas vezes de manhã 

e duas vezes à tarde. 

 Salas de aula – no final de cada turno de utilização ou sempre que haja 

mudança de turma.  

 Salas de professores – de manhã e à tarde. 

 Refeitório – no final de cada utilização. 

 Bufete – após cada utilização.  

 

4. PROCEDIMENTOS GERAIS DE LIMPEZA  

No início da desinfecção de uma área, as principais preocupações a ter em conta são:  

 Equipamentos de Proteção Individual (EPI):  

o Deve ser usado equipamento que proteja o profissional, quer dos 

produtos utilizados, quer de eventual contaminação existente na área 

onde irá operar, e que evite, ainda, que este traga agentes 

contaminadores do exterior para a área da desinfeção. Sobre EPI, 

consultar anexo I.  

 Entrada na “área suja”:  

o 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 prontos para a recolha dos resíduos;  

o Ao entrar na “área suja”, deve abrir janelas e arejar a área, sempre 

que possível. 

 Operação dentro da “área suja”:  

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

porta de entrada para a porta de entrada/saída;  

o 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; 



 
 

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

sacos apropriados (de cor diferente dos habituais, ou devidamente 

identificados), tendo o cuidado de não contaminar o exterior do saco. 

 Saída da “área suja”: 

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

depois fechar as janelas; 

o Limpar os frascos e produtos de limpeza antes de sair;  

o Limpar as luvas e calçado por fora sem os retirar;  

o Colocar o saco sujo dentro de outro limpo e fechar o saco;  

o Sair da área e fechar a porta, sempre que possível;  

o 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.  

 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 mexidos 

 

A limpeza deve ser sempre húmida não devendo usar-se aspiradores em zonas 

públicas. Pelo atrás exposto, a limpeza deve ser realizada sempre no sentido de cima 

para baixo e, das áreas mais limpas, para as mais sujas, de acordo com a seguinte 

ordem:  

1.º Paredes e teto (se aplicável);  

2.º Superfícies acima do chão (bancadas, mesas, cadeiras, corrimãos, outros);  

3.º Equipamentos existentes nas áreas;   

4.º Instalações sanitárias;  

5.º Chão – é o último a limpar, devendo 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 instruções do fabricante.  

A higienização deverá ser registada em modelo próprio (Anexo VII e VIII). 



 
 

 

 

5. PRODUTOS E TÉCNICAS DE DESINFEÇÃO DE ESPAÇOS ESCOLARES  

A limpeza e desinfeção de espaços escolares interiores utiliza os seguintes produtos e 

técnicas:  

a) Agentes de desinfeção: Solução de hipoclorito de sódio pronta a usar (já 

diluída) com a concentração de 0,05%. Se tiver de diluir o hipoclorito de sódio 

ou outro produto com igual poder desinfetante e álcool a 70º (para 

superfícies que não suportam o hipoclorito de sódio), siga as indicações do 

anexo V.  

b) Método de aplicação: A limpeza deve ser húmida com:  

i. Balde e esfregona para o chão; 

ii. Panos de limpeza descartáveis ou panos reutilizáveis (laváveis) de 

microfibras, se houver condições para serem lavados e desinfetados pelo 

calor, em máquina de lavar;  

iii. Sempre que possível, deixar as superfícies humedecidas, até que sequem, 

ao ar, para que o desinfetante possa atuar eficazmente. 

c) 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 a 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. 

d) Procedimento gerais: 



 
 

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

espalhar uniformemente a solução de hipoclorito de sódio 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 

e) Procedimentos específicos 

 Superfícies e equipamentos que devem ser alvo de especial atenção: 

maçanetas de portas; interruptores de luz; telefones; botões de 

elevadores (se existirem); torneiras; manípulos de 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 da desinfeção com solução de hipoclorito de sódio 

pronta a usar, ou solução diluída em água fria no momento da 

utilização, conforme anexo IV e instruções do fabricante. 

 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 ser usados noutros 

espaços. Deve-se utilizar panos diferentes para os lavatórios e as áreas 

à volta destes e para o exterior das sanitas. A limpeza das casas de 

banho deve seguir a seguinte sequência:  

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

o lavatório) e superfícies à volta destes; 

2. De seguida, passar para a limpeza dos sanitários:  

o 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;  

- Volte a puxar a água.  

o 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. No 

final da limpeza, deve voltar a passar um pano humedecido em 

desinfetante em todas as torneiras.  

o O chão deve ser lavado como descrito anteriormente. 

 Refeitórios: Respeitar os planos de limpeza de refeitórios existentes, 

utilizando agentes de limpeza e desinfeção aprovados pela legislação em 

vigor para o setor alimentar.  

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

o Usar sempre máscara, durante as fases de preparação, confeção 

e distribuição dos alimentos;  

o  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; 

No anexo VI pode ser consultada uma tabela resumo com tarefas e frequência das 

mesmas. Os anexos VII e VIII contêm quadros resumos das tarefas principais. 

 

6. GESTÃO DOS ASSISTENTES OPERACIONAIS  

 
A gestão do pessoal não docente garante o funcionamento da escola, na 

eventualidade de absentismo por doença ou necessidade de isolamento de alguns dos 

seus elementos.  

Todos os assistentes operacionais deverão mudar de roupa e calçado sempre que 

chegam ao seu estabelecimento de ensino. 

Devem estar sempre fardados e devidamente identificados com respetiva placa de 

identificação. 

 

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA EFETUAR LIMPEZA 

 É considerada para o efeito como farda a roupa de trabalho e a bata de serviço; 

 Bata ou avental impermeável por cima da farda (não usar roupa que traz de casa); 

 Máscara;  



 
 

 Viseira;  

 Luvas;  

 Utilizar uma farda limpa todos os dias e um calçado próprio só para as limpezas.  

 

OPERACIONALIDADE E EXECUÇÃO 

Os assistentes operacionais, destacados para cada setor, de acordo com o as tabelas 

abaixo são os responsáveis pela execução da limpeza da área que lhes for atribuída 

pela Direção e/ou pelos respectivos chefes de pessoal/coordenadores de 

estabelecimento, incluindo todos os espaços da escola (de acordo com as normas 

enunciadas). A gestão dos recursos humanos pode ser adaptada às condicionantes 

próprias de cada momento. O atrás exposto é complementado pela limpeza diária 

das salas pela empresa contratada pela autarquia, no final de cada dia. 

EBIFCPS 

Assistente Operacionais Salas/Espaços 

Assistentes 1  e 2 Zona Verde – Piso 1 

Assistente 3, 4 e 5 Zona Vermelha – Piso 0 

Assistente 6, 7, 24 e 25 Zona Vermelha – Piso 1 

Assistente 8 Biblioteca Escolar 

Assistente 9 Zona Azul – Piso 0 

Assistente 10 Zona Azul – Piso 1 

Assistente 11 Zona Laranja – Piso 0 

Assistente 12 Zona Laranja – Piso 1 

Assistentes 3, 13, 14, 15 e 16 Zona Amarela 

Assistentes 13 e 14 Bufete 

Assistente 3 Reprografia 

Assistente 16 Papelaria 

Assistente 17 Refeitório 



 
 

Assistente 18 e 19 Corredor principal 

Assistente 4 Primeiros Socorros e PBX 

Assistentes 20 e 21 Portaria e entrada 

Assistente 22 Parque Infantil e Parkour 

Assistente 23 
Informática, Cooking e Sala de 

Professores/DT/WC prof. 

 

Nota : No final do dia as salas são limpas pela empresa contratada pela autarquia. 

 

Higienização – CEME  

Assistente Operacionais Salas/Espaços 

Assistente 1 Sala 1/WC - Pré 

Assistente 2 Sala 2/WC  - Pré 

Assistente 3 Sala 3/WC - Pré 

Assistente 4 Sala 4/WC - Pré 

Assistente 5 Sala 5/WC - Pré 

Assistente 6 Sala 1, 2 e 3 /WC/ Outros espaços 

Assistente 7 Sala 4, 6 e 7/ WC /Biblioteca 

Assistente 8 Sala de professores/ WC/ Outros espaços 

Assistente 9 Recreio/portaria/ Outros espaços 

 

Higienização – CEPRB  

Assistente Operacionais Salas/Espaços 

Assistente 1 Sala 1/WC - Pré 



 
 

Assistente 2 Sala 2/WC  - Pré 

Assistente 3 Sala 3/WC - Pré 

Assistente 4 Sala 4 e 5/ Sala de professores 

Assistente 5 Sala  6, 7, 8 e 12/WC/Outros espaços 

Assistente 6 Sala 9, 10, 11 e 13/WC/ Outros espaços 

Assistente 7 WC/ Sala de contingência/Biblioteca 

Assistente 8 Hall/ Recreio/ Outros espaços 

 

Higienização – EB de Asseiceira  

Assistente Operacionais Salas/Espaços 

Assistente 1 Sala A, Refeitório, WC1CEB, ActiveLab, BE 

Assistente 2 Sala B, Refeitório, WC1CEB, ActiveLab 

Assistente Técnica ATL 

Assistente 3 Salas 1 e 2 e WCJI, ZL, ZS 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



 
 

Anexo I 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo II 

 



 
 

Anexo III 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo IV 

  



 
 

Anexo V 

Mapa com resumo das tarefas e respectiva frequência 

Área a 
higienizar 

(EXEMPLOS) 

Produto Material Método Frequência 

Salas/ Espaços Administrativos 

Mesas de 
trabalho 

Solução 
detergente/ 
desinfetante 

Toalhetes 
de papel 

Passar pelas superfícies de forma que 
estas fiquem humedecidas pelo produto 

Diária 

PC e 
periféricos 

Solução 
detergente/ 
desinfetante 

Toalhetes 
de papel 

Aplicar no toalhete de papel e passar 
nas superfícies 

Diária 

Impressoras Solução 
detergente/ 
desinfetante 

Toalhetes 
de papel 

Aplicar no toalhete de papel e passar 
nas superfícies 

Diária 

Puxadores 
das portas 

Solução 
detergente/ 
desinfetante 

Toalhetes 
de papel 

Passar pelas superfícies de forma que 
estas fiquem humedecidas pelo produto 

Diária 

Puxadores 
dos armários 

Solução 
detergente/ 
desinfetante 

Toalhetes 
de papel 

Passar pelas superfícies de forma que 
estas fiquem humedecidas pelo produto 

Diária 

Corrimão Solução 
detergente/ 
desinfetante 

Toalhetes 
de papel 

Passar pelas superfícies de forma que 
estas fiquem humedecidas pelo produto 

Diária 

Pavimento Solução 
detergente/ 
desinfetante 

Balde e 
esfregona 

Passar pelo pavimento Diária 

Salas de 
reunião 

Solução 
detergente/ 
desinfetante 

Balde e 
esfregona 
Toalhetes 
de papel 

Passar pelo pavimento 
Passar pelas superfícies 

Diária 

Áreas de Refeições 

Mesas, 
tabuleiros, 
bancadas, 
cadeiras 

Solução 
detergente/ 
desinfetante 

Toalhetes 
de papel 

Passar pelas superfícies de forma que 
estas fiquem humedecidas pelo produto 

A cada utilização 

Aparelhos: 
máq. café, 
microondas, 
jarro elétrico 
torradeira, 
frigorífico, 
etc. 

Solução 
detergente/ 
desinfetante 

Toalhetes 
de papel 

Aplicar no toalhete de papel e passar 
nas superfícies 

A cada utilização 

Puxadores 
das portas 

Solução 
detergente/ 
desinfetante 

Toalhetes 
de papel 

Passar pelas superfícies de forma que 
estas fiquem humedecidas pelo produto 

Diária 

Pavimento Solução 
detergente/ 
desinfetante 

Balde e 
esfregona 

Passar pelo pavimento Diária 

Puxadores 
dos armários 

Solução 
detergente/ 
desinfetante 

Toalhetes 
de papel 

Passar pelas superfícies de forma que 
estas fiquem humedecidas pelo produto 

Diária 

Instalações Sanitárias 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WC´s Solução 
detergente/ 
desinfetante 

Balde e 
esfregona 
Toalhetes 
de papel 

Passar pelo pavimento 
Passar pelas superfícies 

Diária 

Pavimento Solução 
detergente/ 
desinfetante 

Balde e 
esfregona 

Passar pelo pavimento Diária 

Puxadores 
das portas 

Solução 
detergente/ 
desinfetante 

Toalhetes 
de papel 

Passar pelas superfícies de forma que 
estas fiquem humedecidas pelo produto 

Diária 



 
 

Anexo VI 

REGISTOS DO PLANO DE HIGIENIZAÇÃO 

Zonas Comuns 

Ficha de registo    LOCAL:___________________________________________  

Tarefas /Superfícies / 
Materiais a limpar 

Periodicidade Produto Diluição Tempo de 
contacto 

Loiça sanitária     

Lavatórios     

Repor Papel higiénico     

Repor sabão mãos     

Chão     

Portas     

Paredes/Teto     
 

Dia Hora Nome / rúbrica Observações 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 



 
 

Anexo VII 

REGISTOS DO PLANO DE HIGIENIZAÇÃO 

 

 

Data Local/zonas Assinatura 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das 

portas  Sala de Reunião  Interrutores da luz 

 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das 

portas  Sala de Reunião 

 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das 

portas  Sala de Reunião 

 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das 

portas  Sala de Reunião 

 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das 

portas  Sala de Reunião 

 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das 

portas  Sala de Reunião 

 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das 

portas  Sala de Reunião 

 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das 

portas  Sala de Reunião 

 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das 

portas  Sala de Reunião 

 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das 

portas  Sala de Reunião 

 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das 

portas  Sala de Reunião 

 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das 

portas  Sala de Reunião 

 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das 

portas  Sala de Reunião 

 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das 

portas  Sala de Reunião 

 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das 

portas  Sala de Reunião 

 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das 

portas  Sala de Reunião 

 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das 

portas  Sala de Reunião 

 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das 

portas  Sala de Reunião 

 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das 

portas  Sala de Reunião 

 

 Pavimento Corrimão   WC´s Puxadores das 

portas  Sala de Reunião 

 



 
 

Anexo VIII  - LIMPEZA DE ÁREAS DE TRABALHO 

 



 
 

Anexo IXI  - LIMPEZA DE SANITÁRIOS 



 
 

 


