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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

“Pese, embora, a recomendação atual de distanciamento físico, não podemos perder de vista a 

importância das aprendizagens e do desenvolvimento global e harmonioso das crianças, do seu 

bem-estar e do direito de brincar. É também essencial considerar que as interações e as relações 

que as crianças estabelecem com os adultos e com as outras crianças são a base para a sua 

aprendizagem e desenvolvimento. “ 

(Autor desconhecido) 
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1 - Estabelecimentos de ensino onde decorrerão o projeto Há_Verão 

 

 Centro Educativo do Cerro do Ouro: 

 

 

 

 

Técnico responsável: 

Marta Agapito 

Nota:  

Um grupo constituído por 25 crianças. 
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 EB1 Caliços 

 

 

 

 

Técnico responsável: 

Cátia Vicente e Joana Gonçalves 

Nota:  

Três grupos cada um constituído por 25 crianças. 
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 EB1,2,3 Ferreiras 

 

 

 

 

Técnico responsável: 

Dulce Bernardo 

Nota:  

Dois grupos cada um constituído por 20 crianças. 
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 EB1,2,3 Guia 

 

 

 

 

Técnico responsável: 

Marlene Silva 

Nota:  

Dois grupos cada um constituído por 20 crianças. 
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 EB 1 Olhos D´Água  

 

 

 

 

 

Técnico responsável: 

Cátia Estrelo 

Nota:  

Um grupo constituído por 25 crianças. 
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2 - Enquadramento  

Ao abrigo da Orientação n.º 006/2020, da Direção-Geral de Saúde, quanto à infeção por SARS-CoV-

2 (COVID-19), são definidos os procedimentos de prevenção, controlo e vigilância nos locais de 

trabalho.  

O Presidente do Município de Albufeira, através de seu Despacho de dia 04 de março de 2020, 

aprovou o Plano de Contingência referente à epidemia por SARS-CoV-19 – “Plano de Contingência 

da Gripe Epidémica Covid-19 – Manual de atuação para os serviços municipais”, com o propósito de 

evitar ou minimizar o contágio pela COVID-19, definindo orientações de organização e 

responsabilidades da estrutura orgânica interna face à prevenção de comportamentos e à atuação 

em caso de infeção provocada pela COVID-19. 

O projeto Há_Verão planeou um plano de ação para a contingência da Pandemia por SARS-COV -19, 

segundo as recomendações, visando a minimização do risco da propagação do vírus.  

Todos os envolvidos no Projeto, coordenadores, equipas pedagógicas, colaboradores do mesmo, 

bem como os encarregados de educação, terão que ter conhecimento aquando da inscrição do seu 

educando. 

 

É imprescindível que toda a sociedade tenha uma postura de cidadania e respeito pelas normas 

definidas, que serão adaptadas, contribuindo assim para minimização do risco de contágio. 

Determina-se assim, que todos cumpram rigorosamente o plano deste projeto: 

 

3 - Procedimentos internos 

 Reunir com os colaboradores para planificar e agilizar as medidas de contingência; 

 Higienizar as instalações em conformidade com a orientação da Direção Geral da Saúde 

(DGS) 04/2020; 

 Deve ser assegurada a higienização frequente dos brinquedos, materiais pedagógicos, com 

produtos para o efeito várias vezes ao dia; 

 Proceder à lavagem e desinfeção das salas sempre que necessário; 

 Deve ser assegurada a higienização dos locais mais suscetíveis de contaminação (corrimãos, 

interruptores e maçanetas de portas e janelas); 
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 Preparar os espaços e afixar sinalética adequada; 

 Reforçar as instalações com dispensadores de solução à base de álcool, à entrada e à saída 

da escola, bem como em todas as áreas comuns; 

 Afixar cartazes ou folhetos informativos nas instalações, promovendo boas práticas e as 

orientações da DGS, sobre a correta higienização das mãos, etiqueta respiratória e 

colocação das máscara; 

 Adquirir equipamento de proteção individual (máscaras) para todos os colaboradores, bem 

como, produtos de limpeza e desinfeção de superfícies adequadas às atuais exigências; 

 Preparar uma sala de isolamento para eventuais casos suspeitos de COVID – 19, equipada 

de acordo com as normas em vigor com a orientação 006/2020 da DGS; 

 

4 - Horário  

4.I - HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

 O horário de funcionamento será das 8h30 às 17h30; 

 O horário de entrada poderá ser feito até às 9h30 (em casos excecionais a criança poderá 

chegar mais tarde mediante aviso prévio/ declaração de presença em consulta médica); 

 

4.2 – Receção dos encarregados de educação 

 Á chegada e saída da escola as crianças vão ser entregues/recebidas à porta do 

estabelecimento, evitando a circulação dentro da escola;  

 O encarregado de educação ou a pessoa responsável por entregar/receber a criança tem de 

usar máscara e deve respeitar o distanciamento de segurança; 

 É proibida a entrada dos encarregados de educação na escola, apenas em casos excecionais 

e mediante marcação prévia; 

 A temperatura da criança será medida à chegada à escola, caso apresente febre não será 

autorizada a sua entrada no estabelecimento; 

 Caso alguma das crianças utilizadoras de transporte escolar apresente febre à chegada, é 

conduzida de imediato para a sala de isolamento e serão de imediato contatados os 

encarregados de educação;   

 À entrada o calçado que vem da rua será higienizado. 
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4.3 – Material 

 Não é permitido que as crianças tragam brinquedos nem alimentos de casa; 

 Será oferecida uma garrafa de água a cada criança. As garrafas podem ser levadas para casa 

e à entrada na escola serão higienizadas; 

 Trazer no início de cada semana toalha, chinelos, e biquíni/ fato de banho (Que levarão no 

fim da semana para casa para lavar ou trocar); 

  Em casos excecionais e devidamente fundamentados a criança poderá trazer o seu almoço. 

O seu transporte deve ser feito na lancheira oferecida pelo Município (ou equiparada).  

 

4.4 – Contactos com a Equipa de Coordenação 

 Todos os contactos com a equipa de Coordenação deverão ser realizados via telefone ou e-

mail para ha-verao@cm-albufeira.pt, ou através dos telefones 289 599 687, 289 598 820. 

289 599 691; 

 Situações não referidas serão alvo de análise pela equipa de Coordenação do Projeto 

“Há_Verão”; 

 

4.5 – Circuito dos alunos até chegar à sala de atividades 

 À entrada na escola as crianças devem efetuar a higienização do calçado no tapete colocado 

para o efeito e higienizar as mãos; 

 As crianças serão encaminhadas para as salas de atividades, local onde serão distribuídas 

com o máximo de distanciamento possível. 

 

4.6 - Gestão e organização das atividades  

SALAS ORGANIZAÇÃO  

 Nos casos em que exista mais do que um grupo por estabelecimento, estes frequentam os 

espaços no modelo de “bolha”; 

 Quando os alunos estão a desenvolver trabalhos sentados, a disposição do mobiliário deve 

garantir o distanciamento; 

 Manter espaços arejados, as janelas estarão sempre abertas, de modo a permitir uma 

melhor circulação de ar dentro do espaço; 

mailto:ha-verao@cm-albufeira.pt
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 Os materiais utlizados serão devidamente desinfetados e higienizados entre utilizações; 

 

4.7 - Algumas Informações  

 Apenas os colaboradores afetos ao projeto estão autorizados a entrar na escola; 

 Todos os colaboradores da escola usarão obrigatoriamente máscara cirúrgica e desinfetarão 

as mãos e o calçado à entrada; 

 

4.8 – Indicações para as Equipas Pedagógicas 

Dinâmica das salas 

 Evitar partilha de objetos; 

 Assegurar a lavagem das mãos à entrada e saída da sala; 

 É obrigatório o uso de máscaras por parte de todos os recursos humanos; 

 Boa gestão de resíduos diários, remoção de lixo 2x por dia. 

 

4.9 – Indicações para os colaboradores do refeitório  

 Realizar os lanches preferencialmente ao ar livre, com distanciamento entre as crianças; 

 Refeições No refeitório  

 No refeitório cada criança deverá ter lugar único. As crianças serão dispostas, deixando 

intervalo de 1 ou 2 cadeiras, criando turnos diferentes, se necessário; 

 Evitar partilhar alimentos e objetos. 

 

5 - Instalações sanitárias 

 As idas à casa de banho devem ser feitas com metade da capacidade que a casa de banho 

dispõe; 

 A desinfeção da sanita/lavatório será feita imediatamente após sua utilização. 

 Assegurar que as instalações sanitárias garantem as condições necessárias para promoção 

das boas práticas de higiene, nomeadamente a higienização das mãos com água e sabão; 
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6 - Caso Suspeito  

 Perante a identificação de um caso suspeito, este deve ser encaminhado para a área de 

isolamento, pelos circuitos definidos no Plano de Contingência; 

 Os encarregados de educação do caso suspeito devem ser de imediato contactados para 

levar a criança e aconselhados a contactar o SNS 24 (808 24 24 24), o que também poderá 

ser feito na própria escola.  

 Todos os encarregados de educação deverão ser informados em caso de existência de um 

caso suspeito na escola; 

 A Autoridade de Saúde Local deve ser imediatamente informada do caso suspeito, bem 

como dos seus contactos, de forma a facilitar a aplicação de medidas de Saúde Pública aos 

contactos próximos; 

 Deve reforçar-se a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito e 

da área de isolamento, nos termos da Orientação 014/2020 da DGS; 

 Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em duplo saco de 

plástico e resistentes, fechados com dois nós apertados, preferencialmente com um 

adesivo/atilho e devem ser colocados em contentores de resíduos coletivos após 24 horas 

da sua produção. 
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7 - Sintomas de alerta e sua diferenciação  
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ANEXOS 

PLANO DE HIGIENIZAÇÃO 

Cuidados a seguir na higienização, limpeza, desinfeção e utilização de espaços 

comuns 

1. Todos os espaços deverão ter nos seus acessos de entrada e saída garrafas de álcool gel, com 

dispensador; 

2. As instalações sanitárias deverão ter água, sabão líquido com dispositivo doseador e toalhetes 

de papel de uso único, para a promoção das boas práticas de higiene, nomeadamente a 

higienização das mãos; 

3. Gestão de resíduos diários, sem necessidade de proceder a tratamento especial;  

4. Material para os procedimentos adequados de desinfeção e limpeza dos edifícios, de acordo 

com a Orientação nº 014/2020 da DGS; 

5. Equipamentos de proteção, tais como máscaras, para todo o pessoal; 

6. Deve-se iniciar com uma limpeza e após esta limpeza procede-se à desinfeção dos 

espaços/materiais, lavando primeiro as superfícies com água e detergente de limpeza e, em 

seguida, utilizar a preparação da solução à base de hipoclorito de sódio (diluição de 1/100) para 

o chão e utilizar a solução de álcool a 70% para as superfícies (maçanetas, pegas, puxadores, 

cadeiras, mesas, portas em geral, janelas, etc…); 

7. Abrir e travar todas as portas e janelas, permitindo a circulação de ar; 

8. As instalações sanitárias, devem ser lavadas, preferencialmente com produto que contenha  na 

composição  detergente à base de lixivia e desinfetante (2 em 1) visto ser de mais fácil e rápida 

aplicação e desinfeção (sanitas, tampas das sanitas, lavatórios, bancadas de mármore, torneiras 

e manípulos, mecanismo de acionamento do autoclismo, espelhos, tampas de balde do lixo, 

interruptores, etc...). A solução deve ser na proporção de 1 parte de lixívia para 99 partes iguais 

de água, conforme quadro: 

 

Concentração original de lixívia Para obter 1 litro de solução de lixívia 

% Lixívia Volume água 

5 10 Mililitros 990 Mililitros 
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Concentração original de lixívia Para obter 5 litros de solução de lixívia 

% Lixívia Volume água 

5 50 Mililitros 4,950 Mililitros 

 

Concentração original de lixívia Para obter 10 litros de solução de lixívia 

% Lixívia Volume água 

5 100 Mililitros 9,900 Litros 

 

 

9. Pulverizar com solução à base de álcool materiais de atividades de plástico, madeira ou metal, 

aparelhagens, canetas, frascos, lápis, gavetas e puxadores de gavetas, teclados, instrumentos 

musicais, bolas, caixas de plástico, cadeiras, mesas variadas, portas de armários…; 

10. Após a pulverização passar à rotina de limpeza, arrumação ou reposição de material, tudo em 

total conformidade com as boas práticas de limpeza e técnicas aplicáveis; 

11. Não se farão intervenções de limpezas com as pessoas (colaboradores ou crianças), dentro dos 

espaços; 

12. Não poderão estar dois colaboradores em limpeza a menos de 2 metros de distância física um 

do outro; 

13. Não é permitido o uso de aspiradores de pó; 

14. Deverá haver uma tabela de orientação para registo dos espaços de limpeza; 
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Salas /Espaços interiores/ Instalação 

Área a higienizar Produto Material Método Frequência 

Mesas/cadeiras 

Solução 

detergente/ 

desinfetante 

Toalhetes de 

papel 

tecido/não 

tecido  

Passar pelas superfícies de forma 

que estas fiquem humedecidas pelo 

produto 

Diária 

PC e periféricos Álcool a 70%  

Toalhetes de 

papel 

tecido/não 

tecido 

Aplicar no toalhete de papel e passar 

nas superfícies 
Diária 

Impressoras Álcool a 70% 

Toalhetes de 

papel 

tecido/não 

tecido 

Aplicar no toalhete de papel e passar 

nas superfícies 
Diária 

Puxadores das 

portas 
Álcool a 70% 

Toalhetes de 

papel 

tecido/não 

tecido 

Passar pelas superfícies de forma 

que estas fiquem humedecidas pelo 

produto 

 Diária 

Puxadores dos 

armários 
Álcool a 70% 

Toalhetes de 

papel 

tecido/não 

tecido 

Passar pelas superfícies de forma 

que estas fiquem humedecidas pelo 

produto 

Diária 

Corrimão Álcool a 70% 

Toalhetes de 

papel 

tecido/não 

tecido 

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 atividades 

Solução 

detergente/ 

desinfetante 

Balde e 

esfregona 

Toalhetes de 

papel 

tecido/não 

tecido 

Passar pelo pavimento 

Passar pelas superfícies 
Diária 
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Salas /Espaços interiores/ Instalação 

Área a higienizar Produto Material Método Frequência 

Material Didático/ 

Jogos 

Solução 

detergente/ 

desinfetante 

Toalhetes de 

papel 

tecido/não 

tecido 

Aplicar no toalhete de papel e passar 

no material  

Após a sua 

utilização  

Interruptores de 

luz 
Álcool a 70% 

Toalhetes de 

papel 

tecido/não 

tecido 

Aplicar no toalhete de papel e passar 

no interruptor 
Diária 

Instalações Sanitárias 

Wc (Sanitas, 

lavatórios, 

superfícies, botão 

de autoclismo, …) 

Solução 

detergente/ 

desinfetante 

Balde e 

esfregona 

Toalhetes de 

papel 

tecido/não 

tecido 

Passar pelo pavimento 

Passar pelas superfícies 
Frequentemente 

Pavimento 

Solução 

detergente/ 

desinfetante 

Balde e 

esfregona 
Passar pelo pavimento Frequentemente 

Puxadores das 

portas 
Álcool a 70% 

Toalhetes de 

papel 

tecido/não 

tecido 

Passar pelas superfícies de forma 

que estas fiquem humedecidas pelo 

produto 

Frequentemente 

Interruptores de 

luz 
Álcool a 70% 

Toalhetes de 

papel 

tecido/não 

tecido 

Aplicar no toalhete de papel e passar 

no interruptor 
Frequentemente 

Espaços Exteriores 

Parques infantis 

Solução 

detergente/ 

desinfetante 

Toalhetes de 

papel 

tecido/não 

tecido 

Aplicar no toalhete de papel e passar 

nas superfícies 

Após a sua 

utilização 

Bancos 

Solução 

detergente/ 

desinfetante 

Toalhetes de 

papel 

Aplicar no toalhete de papel e passar 

nas superfícies 
Diária 
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Salas /Espaços interiores/ Instalação 

Área a higienizar Produto Material Método Frequência 

tecido/não 

tecido 

Material 

Desportivo 

(Bicicletas, bolas, 

patins, 

raquetas,…) 

Solução 

detergente/ 

desinfetante 

Toalhetes de 

papel 

tecido/não 

tecido 

Aplicar no toalhete de papel e passar 

no material 

Após a sua 

utilização 

Pavimento 

Solução 

detergente/ 

desinfetante 

Balde e 

esfregona 
Passar pelo pavimento Diária 
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Plano de Contingência – Projeto Há_ Verão 2021   

 
 

REGISTOS DO PLANO DE HIGIENIZAÇÃO 

Salas /Espaços interiores/ Instalação 

Data Hora Local/zonas Assinatura 

  
 

 

 Mesas/cadeiras  PC e periféricos 

 Impressoras  Puxadores das portas 

 Puxadores dos armários  Corrimão 

 Pavimento  Salas de atividades 

 Material Didático/ Jogos  Interruptores de luz 
 

 

   

 Mesas/cadeiras                  PC e periféricos 

 Impressoras  Puxadores das portas 

 Puxadores dos armários    Corrimão 

 Pavimento  Salas de atividades 

 Material Didático/ Jogos     Interruptores de luz 
 

 

   

 Mesas/cadeiras                  PC e periféricos 

 Impressoras  Puxadores das portas 

 Puxadores dos armários    Corrimão 

 Pavimento  Salas de atividades 

 Material Didático/ Jogos     Interruptores de luz 
 

 

   

 Mesas/cadeiras                  PC e periféricos 

 Impressoras  Puxadores das portas 

 Puxadores dos armários    Corrimão 

 Pavimento  Salas de atividades 

 Material Didático/ Jogos     Interruptores de luz 
 

 

   

 Mesas/cadeiras                  PC e periféricos 

 Impressoras  Puxadores das portas 

 Puxadores dos armários    Corrimão 

 Pavimento  Salas de atividades 

 Material Didático/ Jogos     Interruptores de luz 
 

 

   

 Mesas/cadeiras                  PC e periféricos 

 Impressoras  Puxadores das portas 

 Puxadores dos armários    Corrimão 

 Pavimento  Salas de atividades 

 Material Didático/ Jogos     Interruptores de luz 
 

 

   

 Mesas/cadeiras                  PC e periféricos 

 Impressoras  Puxadores das portas 

 Puxadores dos armários    Corrimão 

 Pavimento  Salas de atividades 

 Material Didático/ Jogos     Interruptores de luz 
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Plano de Contingência – Projeto Há_ Verão 2021   

 
 

REGISTOS DO PLANO DE HIGIENIZAÇÃO 
WC 

Data Hora Local/zonas Assinatura 

  

 

 

 Sanitas     Lavatórios 

 Superfícies  Botão de autoclismo 

 Puxadores das portas               Pavimento   

 Interruptores de luz                                  
 

 

   

 Sanitas     Lavatórios 

 Superfícies  Botão de autoclismo 

 Puxadores das portas               Pavimento   

 Interruptores de luz                                  
 

 

   

 Sanitas     Lavatórios 

 Superfícies  Botão de autoclismo 

 Puxadores das portas               Pavimento   

 Interruptores de luz                                  
 

 

   

 Sanitas     Lavatórios 

 Superfícies  Botão de autoclismo 

 Puxadores das portas               Pavimento   

 Interruptores de luz                                  
 

 

 

 

   
 

 Sanitas     Lavatórios 

 Superfícies  Botão de autoclismo 

 Puxadores das portas               Pavimento   

 Interruptores de luz                                  
 

 

 

 

  

 Sanitas     Lavatórios 

 Superfícies  Botão de autoclismo 

 Puxadores das portas               Pavimento   

 Interruptores de luz                                  
 

 

 

 

  

 Sanitas     Lavatórios 

 Superfícies  Botão de autoclismo 

 Puxadores das portas               Pavimento   

 Interruptores de luz                                  
 

 

 

 

  

 Sanitas     Lavatórios 

 Superfícies  Botão de autoclismo 

 Puxadores das portas               Pavimento   

 Interruptores de luz                                  
 

 

   

 Sanitas     Lavatórios 

 Superfícies  Botão de autoclismo 

 Puxadores das portas               Pavimento   

 Interruptores de luz                                  
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Plano de Contingência – Projeto Há_ Verão 2021   

 
 

REGISTOS DO PLANO DE HIGIENIZAÇÃO 

Espaços Exteriores 
Data Hora Local/zonas Assinatura 

  
 

 

 Parques infantis                                Bancos 

 Material Desportivo                           Pavimentos     
 

 

   

 Parques infantis                                Bancos 

 Material Desportivo                           Pavimentos     
 

 

 
 

  

 Parques infantis                                Bancos 

 Material Desportivo                           Pavimentos     
 

 

   

 Parques infantis                                Bancos 

 Material Desportivo                           Pavimentos     
 

 
 

   

 Parques infantis                                Bancos 

 Material Desportivo                           Pavimentos     
 

 

    

 Parques infantis                                Bancos 

 Material Desportivo                           Pavimentos     
 

 

   

 Parques infantis                                Bancos 

 Material Desportivo                           Pavimentos     
 

 

   

 Parques infantis                                Bancos 

 Material Desportivo                           Pavimentos     
 

 

   

 Parques infantis                                Bancos 

 Material Desportivo                           Pavimentos     
 

 

    

 Parques infantis                                Bancos 

 Material Desportivo                           Pavimentos     
 

 

   

 Parques infantis                                Bancos 

 Material Desportivo                           Pavimentos     
 

 

    

 Parques infantis                                Bancos 

 Material Desportivo                           Pavimentos     
 

 

                

 Parques infantis                                Bancos 

 Material Desportivo                           Pavimentos     
 

 

   

 Parques infantis                                Bancos 

 Material Desportivo                           Pavimentos     
 

 

   

 Parques infantis                                Bancos 

 Material Desportivo                           Pavimentos     
 

 

   

 Parques infantis                                Bancos 

 Material Desportivo                           Pavimentos     
 

 

 


