FOLHA DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DAS ESCOLAS PARA A
RETOMA DAS AULAS PRESENCIAIS NO CONTEXTO DA COVID-19
Seq

Área/Local
de Aplicação

Conformidade
Requisito

Sim

Não

Observações

Parcial

Existência de equipas permantes de saúde
escolar pertecentes às escolas para monitória das
medidas de prevenção de COVID-19,
uso obrigatório das mascaras de fabrico caseiro,
por todos que estejam no recito escolar, ( Alunos,
pessoal administrativo, pais e encarregados de
1

Geral

educação
Existência de água potável canalizada, em ultimo
caso reservatórios para higienização das mãos.
No caso do uso de reservatórios plano de

2

Geral

fornecimento de água existente.
Rastreio de Temperatura à entrada da escola
usando termómetro digital infravermelho
(sempre que possível- se a escola não tiver
possibilidade de fazer o rastreio da temperatura
deixar em branco e adicionar uma nota no campo

3

Geral

observações)
Cartazes afixados com informação sobre a
COVID-19, medidas de prevenção incluindo o
distanciamento físico e proibição de partilha de

4

Geral

objectos, material escolar, lanche ou outros
Existência de pontos estratégicos para lavagem
ou desinfecção das mãos (à entrada da escola,
sala de aulas, sala de estudo, bibliotecas, sala dos
professores, casas de banho, blocos
administrativos e outros locais possíveis para a

5

Geral

6

Geral

lavagem ou desinfecção das mãos)
Existência de um plano geral de limpeza e
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desinfecção periódica revisto e aprovado pelas
autoridades competentes
Existência de folha de registo de limpeza e plano
7

Geral

de monitoria deste instrumento
Existência de plano de gestão dos
recreios/intervalos, revisto e aprovado pelas

8

Geral

autoridades competentes
Existência de um plano de gestão de
alunos/professores/funcionários com suspeita de
COVID-19 incluindo números de emergência

9

Geral

devidamente afixados e em funcionamento
Antes do início das aulas realizado um encontro
com os pais/encarregados de educação de modo
a sensibiliza-los para apoiar a escola no
cumprimento das medidas de prevenção da

10

Geral

COVID-19
Existência de plano para gestão do fluxo de
entrada e saída de alunos entre os turnos de
modo a evitar o seu cruzamento (se escola
apresentar apenas 1 turno deixar em branco e
adicionar comentário no campo observações).
Plano revisto e aprovado pelas autoridades

11

Geral

competentes
Existência do plano de gestão e apoio a alunos
com deficiência, revisto e aprovado pelas

12

Geral

autoridades competentes
Existência de lista de alunos carenciados que
necessitam de apoio para aquisição de máscaras
bem como máscaras adquiridas e entregues aos

13

Geral

14

Higiene e
Limpeza

alunos (se aplicável)

Stock de produtos de higiene e desinfecção para
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suprir as necessidade de pelo menos 1 mês

15

Higiene e
Limpeza

Existência de plano de gestão de resíduos, revisto
e aprovado pelas autoridades competentes
Existência de meios para garantir o
distanciamento durante a entoação do hino

16

Hino Nacional

nacional (por exemplo demarcação de espaços)
Posicionamento das secretárias/mesas/cadeiras
de modo a permitir o distanciamento mínimo de
1.5m entre os funcionários. Lugares por
ocupar/não ocupar devidamente assinalados. As

17

Área
administrativa
/Sala de
Professores

18

Área
administrativa
/Sala de
Professores

secretárias/mesas devem estar posicionadas na
mesma direcção de modo a evitar que as pessoas
fiquem de frente umas para as outras

Ventilação adequada (existência de janelas no
local)
Posicionamento das carteiras de modo a permitir
o distanciamento mínimo de 1.5m entre os
alunos. Lugares por ocupar/não ocupar

19

Biblioteca/Sala
de estudo

20

Biblioteca/Sala
de estudo

devidamente assinalados. As carteiras devem
estar posicionadas na mesma direcção

Ventilação adequada (existência de janelas no
local)
Recursos Humanos em quantidade e qualidade
necessária para manter os procedimentos de

21

Recursos
Humanos

limpeza e desinfecção da escola (descrever na
secção observações)
Posicionamento das carteiras de modo a permitir

22

Sala de Aulas

um número máximo de 20 alunos por sala
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garantindo um distanciamento mínimo de 1.5m
entre os alunos e entre os alunos e o professor.
Lugares por ocupar/não ocupar devidamente
assinalados As carteiras devem estar
posicionadas na mesma direcção
Ventilação adequada (existência de janelas no
23

Sala de Aulas

local)
Existência de mapa de distribuição dos alunos por
sala e turma (croqui) de modo a garantir que os

24

Sala de Aulas

alunos se sentem sempre na mesma carteira
Cantina escolar/Barraca/Quiosque encerrado e
ausência de qualquer actividade de venda de

25

Alimentação

produtos à entrada da escola
Existência de sanitários para uso pelos alunos,

26

Sanitários

professores e demais funcionários
Sanitários com requisitos mínimos de
funcionamento incluindo limpeza, água potável
canalizada ou em reservatório (incluindo plano
de fornecimento de água existente), sanitas em
pleno funcionamento, latas de lixo existentes,
lavatórios em pleno funcionamento, sabão

27

Sanitários

disponível
Ventilação adequada (existência de janelas no

28

Sanitários

local)
Professores, chefes de turma e adjuntos e
restantes funcionários receberam
treino/capacitação em questões ligadas a

Treino/
29

Capacitação

prevenção da COVID-19 (treino fornecido pelo
Departamento de Saúde)
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