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COVID-19: CHECKLIST PARA ESTABELECIMENTOS

DE EDUCAÇÃO E DE ENSINO

Este ano, a reabertura do ano letivo implica o trabalho das instituições de educação e

de ensino e dos seus profissionais, para minimizar a transmissão do vírus SARS-CoV-

2, responsável pela infeção COVID-19.

As escolas são locais de convívio e partilha, pelo que devem ser implementadas

medidas de saúde pública em alinhamento com as medidas implementadas na

comunidade.

Este documento apresenta uma lista de verificação do cumprimento das medidas de

prevenção e controlo da transmissão de COVID-19 recomendadas para a reabertura

dos estabelecimentos de educação e ensino.

A lista deve ser verificada previamente ao início do ano letivo e com regularidade ao

longo do ano.
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TAREFA 1 – PLANO DE CONTINGÊNCIA

1. A instituição elaborou um Plano de Contingência para a COVID-19.

2. O Plano de Contingência para a COVID-19 contempla os seguintes pontos:

2.1. Medidas a aplicar para a abertura do estabelecimento de educação ou ensino

em segurança;

2.2. Identificação do ponto focal do Plano de Contingência no estabelecimento de

educação ou ensino e de, pelo menos, um substituto;

2.3. Estratégias de substituição de pessoal docente e não docente em caso de

absentismo por doença ou necessidade de isolamento profilático;

2.4. Procedimentos a adotar perante um caso suspeito de COVID-19;

2.5. Fluxo de atuação perante um caso suspeito ou confirmado de COVID-19

(disponível em SaudeEscolar.com);

2.6. Identificação de uma ou mais áreas de isolamento para casos suspeitos;

2.7. Equipar a sala de isolamento com os materiais recomendados;

2.8. Sinalizar devidamente a área de isolamento e trajetos/circuitos possíveis para

o caso suspeito se deslocar até à área de isolamento;

2.9. Lista atualizada de contactos a ativar perante um caso suspeito de COVID-19:

- Autoridade de Saúde Local / Equipa de Saúde Pública;

- SNS 24;

- Contactos de emergência das crianças ou alunos;

3. Divulgação do Plano de Contingência por todos os profissionais (pessoal docente

e não docente), alunos e encarregados de educação.

4. Informação ao pessoal docente e não docente para zelar pelo cumprimentos do

Plano de Contingência e saber quando e como o ativar.
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TAREFA II – PLANO DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

5. A instituição elaborou um Plano de Comunicação e Informação.

6. O Plano de Comunicação e Informação contempla os seguintes pontos:

6.1. Designar uma equipa responsável pela comunicação/articulação/informação;

6.2. Identificação de fluxos de informação:

- Interna (com o pessoal docente e não docente, com os alunos);

- Interinstitucional (com as equipas de saúde ou agentes da proteção civil);

- Externa (com os encarregados de educação, associações de pais);

6.3. Identificação de fluxo de comunicação (quem informa quem) de acordo com

a cadeia hierárquica e a gravidade da situação (as Autoridades de Saúde Locais,

toda a comunidade escolar, só pessoal docente ou não docente, entre

outros);

6.4. Identificação de canais de comunicação (e-mail, SMS, sites dos agrupamentos

de escolas/escolas não agrupadas, posters, etc.);

6.5. Identificação de conteúdos com informação baseada na evidência

constantemente atualizada, a ser disseminada (ex: cartazes informativos da

DGS com as medidas preventivas para promover as boas práticas na escola);

6.6. Mensagens-chave preparadas para diferentes contextos e níveis de

emergência, como por exemplo:

- Alterações à organização e funcionamento do estabelecimento ou do

Plano de Contingência;

- Orientações para o pessoal docente promover a educação para a saúde,

dando aulas que propiciem a adoção de comportamentos preventivos;

- Mensagem a veicular caso seja identificado um caso suspeito, confirmado

ou surto no estabelecimento de educação ou ensino;

7. Agendamento de reuniões periódicas com a comunidade escolar que permitam

reportar o que tem corrido bem e o que necessita de melhorias, e atualizar os

conhecimentos relativamente ao Plano de Contingência.
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TAREFA III – REORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO

8. Aplicar medidas recomendadas de distanciamento físico:

8.1. Criar condições para maximizar o espaço entre todas as pessoas

(crianças/jovens, profissionais), garantindo um distanciamento de, pelo menos,

1 metro (idealmente de 1,5-2 metros);

8.2. Reduzir o número de crianças/jovens por sala de aulas/atividades;

8.3. Reduzir lotação máxima das salas de uso comum (ex: cantina, biblioteca);

8.4. Sinalizar os trajetos de circulação, os pontos de espera em filas e os lugares

nas mesas dos refeitórios;

8.5. Dispor as mesas com a mesma orientação, evitando crianças e jovens virados

de frente uns para os outros;

9. Diminuir o contacto entre grupos diferentes – alunos organizados em “bolhas”:

9.1. Sempre que possível, definir salas fixas para cada grupo de crianças/jovens e

profissionais fixos para essas salas;

9.2. Segmentação dos espaços comuns (recreios, salas de atividades, refeitórios)

para que os elementos de cada grupo não se cruzem com elementos de

outros grupos;

9.3. Limitar o acesso aos espaços comuns apenas aos profissionais afetos ao

grupo de crianças presente nesse espaço;

9.4. Definir diferentes circuitos para entrada e saída de salas comuns (sala de

atividade/refeitório);

9.5. Desfasar os horários de entrada e saída do estabelecimento;

9.6. As crianças são entregues/recebidas individualmente pelo seu encarregado de

educação (ou pessoa por ele designada) à porta do estabelecimento;

10. Afixar cartazes com normas de distanciamento e utilização dos espaços.
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TAREFA IV – LIMPEZA E DESINFEÇÃO

11. A instituição elaborou um Plano de Limpeza e desinfeção de superfícies em

ambiente escolar, no contexto da pandemia COVID-19.

12. O Plano de Limpeza e desinfeção de superfícies em ambiente escolar no

contexto da pandemia COVID-19 contempla os seguintes pontos:

12.1. Registo de limpeza afixado em local visível;

12.2. Registo de limpeza com identificação de responsável, o que deve ser

limpo/desinfetado, como deve ser limpo/desinfetado (produtos/materiais a

usar) e frequência da limpeza/desinfeção;

12.3. Frequência aumentada da limpeza do estabelecimento, em relação ao

previsto antes da pandemia COVID-19;

12.4. Reforço de higienização de superfícies de contacto frequente (ex: maçanetas

de portas, corrimões, janelas, interruptores);

13. Existência de produtos e materiais de limpeza e desinfeção:

13.1. Detergente desengordurante e desinfetantes (lixívia vulgar e álcool);

13.2. Materiais preferencialmente de uso único e descartáveis ou, quando não é

possível (ex: baldes, cabo), fazer a sua desinfeção após utilização;

13.3. Materiais de limpeza distintos de acordo com risco das áreas a limpar (ex:

área de isolamento, área de refeições, casas de banho, mesas, chão);

14. Gestão de resíduos mantida diariamente.

15. Realização de formação para profissionais de limpeza que aborde:

15.1. Utilização e descarte de equipamentos de proteção individual

(nomeadamente farda, bata/avental impermeável, luvas, máscara);

15.2. Técnica de limpeza, frequência, produtos e materiais a utilizar para

diferentes espaços/objetos (áreas de isolamento, de refeições, de confeção de

alimentos, salas de atividades, instalações sanitárias, móveis, brinquedos).
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TAREFA V – MEDIDAS GERAIS

16. Higiene das mãos, etiqueta respiratória e uso de máscara:

16.1. Afixar cartazes da DGS (disponíveis em SaudeEscolar.com);

16.2. Disponibilizar dispensadores de solução antissética de base alcoólica:

- À entrada e saída do estabelecimento de educação ou ensino;

- Em todas as salas de atividades;

16.3. Manter abastecidos os dispensador de sabão líquido, de solução antissética de

base alcoólica e toalhetes de papel de uso único;

16.4. Verificar a existência de caixotes do lixo (sem abertura manual);

16.5. Distribuir máscaras por todos os profissionais da instituição;

16.6. No recinto da instituição, todos devem utilizar máscaras (profissionais, alunos a

partir do 2º ciclo, encarregados de educação, elementos externos à instituição)

em todos os momentos (à exceção de alimentação e atividade física);

17. Automonitorização dos sintomas:

17.1. Informação sobre quais os sintomas de COVID-19, necessidade de

automonitorização diária de sintomas, em caso de sintomas não ir para

instituição/trabalho e avisar a instituição;

17.2. Divulgação da informação por todos os profissionais (pessoal docente e não

docente), alunos e encarregados de educação;

18. Aumento da ventilação das salas e corredores, preferencialmente com ventilação

natural (abertura de portas e janelas).
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TAREFA V – MEDIDAS GERAIS

19. Verificar condições das instalações sanitárias:

19.1. Toalhetes de papel descartáveis (não deve ser utilizado secador por jato de ar);

19.2. Água e sabonete líquido;

19.3. Caixote do lixo que não implique abertura com mão;

19.4. Material de limpeza e desinfeção para uso exclusivo;

20. Planear o transporte coletivo de crianças, tendo em consideração:

20.1. Respeitar a lotação máxima de 2/3 da capacidade do transporte;

20.2. Disponibilizar solução antissética de base alcoólica à entrada e saída da viatura;

20.3. Ventilar e descontaminar o meio de transporte após cada viagem;

21. Formação a todos os profissionais, relativa a:

21.1. Medidas gerais (higiene das mãos, etiqueta respiratória, distanciamento,

automonitorização de sintomas);

21.2. Utilização correta de equipamento de proteção individual;

21.3. Forma de atuação perante um caso suspeito;
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CONTABILIZAÇÃO TOTAL

Contabilização do número de tarefas/atividades “realizadas”, “ainda em curso” e não realizadas. Caso 

uma tarefa/atividade não seja aplicável à sua instituição, não deve ser contabilizada.

TAREFA I – PLANO DE CONTINGÊNCIA

TAREFA II – PLANO DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO

TAREFA III – REORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO

TAREFA IV – MEDIDAS GERAIS

TAREFA V – LIMPEZA E DESINFEÇÃO

TOTAL

Contagem:

+/–

Contagem:

+/–

Contagem:

+/–

Contagem:

+/–

Contagem:

+/–

Contagem:

+/–
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Uma atitude positiva e responsável para uma sociedade segura


