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Atendendo à situação de emergência epidemiológica que a nossa Região, o nosso país e 
a nível internacional estamos a atravessar, são necessárias medidas excecionais, 
temporárias e protetivas relativamente ao Covid-19.  

O Governo aprovou um conjunto de medidas que deverão ser seguidas por todos os 
cidadãos e com as especificidades para a comunidade educativa.    

O regresso à Instituição deverá ter em conta um conjunto de medidas com vista à 
preservação da saúde pública, no combate à pandemia da doença Covid-19, mitigando 
a possibilidade de contágio.  

Neste contexto, é necessário ao plano de contingências implementado anexar as 
medidas pós confinamento que constam deste documento. 

 
Área de Alunos, Área de Pessoal e Área de Contabilidade: 

Estas áreas ao nível do atendimento presencial que possuem, os cuidados a ter deverão 
ser transversais às mesmas: 

• Os funcionários deverão possuir máscara ou viseira, no desempenho das suas funções, 

• Manter o distanciamento de 2m entre os funcionários; 

Relativamente ao atendimento presencial: 

• Deverá ser privilegiado a atendimento por meios eletrónicos e não presenciais; 

• Deverá ser privilegiado a via digital para todos os procedimentos administrativos;  

• Não partilhar objetos de trabalho ou pessoais sem garantir que é possível desinfetar 

todas as superfícies de contacto. 

• Caso se verifique a necessidade de deslocação dos encarregados de educação, deverá 

ser, preferencialmente, efetuada a marcação, bem como a identificação da solicitação 

para que a sua resolução seja célere.  

• pedido de salas para estudo dos alunos, a enviar, previamente, no  mínimo com 24h 

úteis de antecedência, pelos professores respetivos, para o email: 

pessoal.cepam@edu.madeira.gov.pt. .No caso dos Polos e núcleos os professores 

devem enviar para o respetivo coordenador.    

• Deverá ser colocada uma mesa de atendimento à entrada das portas da área da 

contabilidade e da área de alunos, ajudando ao distanciamento físico. 

• O funcionário que efetuará o atendimento presencial deverá usar máscara ou viseira. 
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• Deverá cada local de atendimento ter um recipiente com solução antisséptica de base 

alcoólica (SABA) 

• No preenchimento de documentos deverá ser dado a preferência ao preenchimento 

pelo funcionário. Na assinatura do encarregado de educação deverá ser disponibilizada 

apenas 1 caneta para esse efeito, sendo desinfetada após cada utilização. 

• Colocar sinalética relativamente ao número de pessoas a serem atendidas em 

simultâneo (anexo 1). 

Tesouraria: 

O espaço da receção do Conservatório, tem a proteção em vidro que será utilizada pela 
tesouraria para receber os encarregados de educação que se dirijam para efetuar o 
pagamento.  

No atendimento presencial o pagamento deverá ser preferencialmente realizado por via 
eletrónica.  

Caso seja em notas as mesmas terão que ficar em local fechado em quarentena pelo 
menos 40 horas. 

Deverá ser privilegiado o envio do comprovativo de pagamento por email para os 
Encarregados de Educação (recibo ou fatura recibo). 

Esta medida evitaria a deslocação pelo corredor do rés-do-chão. 

Cafetaria: 

 
Deverão ser seguidos os seguintes procedimentos e normas de funcionamento para 
utilização da cafetaria:  

ü Deverá ser definido o número de pessoas a entrar no bar, mantendo o distanciamento 

entre as pessoas;  

ü O café deverá ser fornecido em copos descartáveis e ser consumo fora do perímetro da 

cafetaria mantendo as regras de afastamento (2 metros); 

ü Relativamente às mesas devem ser respeitadas as regras de distanciamento físico (uma 

pessoa por mesa); 

ü  Lavagem/desinfeção das mãos antes e após o consumo de qualquer refeição por parte 

de qualquer funcionário da cafetaria, bem como utilização obrigatória de máscara por 

parte dos funcionários;  

ü Utilização de material descartável nomeadamente pratos, talheres e guardanapos por 

cada funcionário. Este material deverá ser fornecido dentro de uma embalagem;  
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ü Caso exista a necessidade de utilização das loiças as mesmas deverão ser lavadas em 

máquina, após cada utilização dos mesmos;  

ü Higienizar as mesas após cada utilização;  

ü  Retirar artigos decorativos das mesas;  

ü Assegurar uma boa ventilação e renovação do ar;  

ü Colocar sinalética relativamente ao número de pessoas a serem atendidas em 

simultâneo (ver anexo2); 

 
Área de corredores e escadarias: 
 
Em relação aos corredores e escadarias é necessário tem em atenção os seguintes 
procedimentos:  

§ Os alunos e professores deverão entrar na porta principal da Conservatório e sair na sala 

pela porta que dá acesso às salas de percussão, privilegiando sempre a circulação pela 

direita, evitando assim o contato;  

§ A deslocação nas escadarias deverá ser efetuada pela direita. Uma vez que as escadas 

são estreitas; 

§ Esperar à descida ou à subida pela pessoa que se encontra em locomoção na escadaria. 

O tempo de espera deverá cumprir os critérios de distanciamento físico.  

§ Encerrar os espaços não necessários à atividade letiva;  

 

Área da Biblioteca: 

Sendo uma área sensível ao toque deverá ter cuidados especiais: 

v Utilização obrigatória de máscara por parte dos funcionários e utentes; 

v Reorganizar a disposição do mobiliário de forma a cumprir as regras gerais de 

distanciamento físico e a lotação máxima prevista; 

v Vedar o acesso, tanto quanto possível, às estantes e aos documentos, os quais devem ser 

manuseados e dispensados apenas pela equipa da biblioteca; 

v Assegurar que todos os documentos e equipamentos estão em condições de higiene de 

modo a poderem ser utilizados (caso os documentos e os equipamentos não tenham sido 

manuseados durante o período de confinamento, e de acordo com a informação disponível, 

é seguro retomar a sua utilização); 

v Limitar o número de pessoas nos espaços da biblioteca (lotação máxima de 0,05 pessoas por 

metro quadrado de área aberta ao público); 
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v Eliminar sempre que possível, quaisquer procedimentos que impliquem interação física, 

como sejam o preenchimento de formulários, a recolha de assinaturas, devendo, quando 

tal não for possível, garantir-se a desinfeção de todos os objetos e superfícies de contacto; 

v Deverá de dispor de sinalética a indicar os lugares a serem ocupados por forma a garantir o 

distanciamento físico; 

v Para cada utilização dos espaços deve ser prevista a duração máxima da ocupação, devendo 

esta ser limitada à realização da tarefa pretendida; 

v Atendendo à circulação dos documentos há que prever o cumprimento rigoroso das regras 

de desinfeção e quarentena.   

v Considerando a pouca informação existente sobre o novo Coronavírus, aos períodos em que 

o vírus se mantém ativo em diferentes superfícies, e à dificuldade de desinfetar 

integralmente todos os documentos em circulação, assegurando que os mesmos não ficam 

danificados, vários especialistas consideram que a quarentena dos documentos 

potencialmente contaminados será o método mais seguro (foi considerado que o vírus 

poderá estar ativo em cartão pelo período de 24 horas) 

v Sugere-se que seja criado um “Em Quarentena” (anexo 4) de forma a ser possível identificar 

nas pesquisas no catálogo quais os documentos disponíveis e quais os que se encontram 

indisponíveis durante o período de quarentena. Desta forma, evita-se a perda de tempo na 

procura de documentos que, estando disponíveis no catálogo, não se encontram nas 

estantes. 

 

Casas de banho: 
 
Nas casas de banho deverão operar-se do seguinte modo:  
 

v Utilização do espaço da casa de banho apenas por 1 utente; 

v Deverá dispor de doseador de sabão e toalhetes; 

v Os sanitários devem ser devidamente desinfetados a cada limpeza. Deverá estar afixado a 

frequência das limpezas. Dependendo da utilização, pode ser necessária maior 

periodicidade (anexo 5). 

 

Instrumentos: 

A ter em atenção: 

ü Não partilhar instrumentos de sopros; 

ü Não tocar nos mesmos instrumentos ou baquetas que o aluno ou professor; 
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ü Não partilhar nem manusear nas partituras 

ü Nas aulas de instrumento de sopros; 

ü Os alunos ao tocarem deverão estar direcionados para janela e esta deverá estar aberta 

 

Manutenção: 

 

v As salas de aula deverão ser limpas e desinfetadas após cada utilização podendo utilizar as 

mesmas listas de frequência das limpezas contantes do anexo 5; 

v Definir procedimentos regulares de desinfeção de maçanetas, puxadores, corrimãos, mesas 

e cadeiras, balcões, teclados e ratos de PC, bem como dos locais de atendimento; 

v Afixar em locais visíveis ao público todas as regras básicas que devem ser respeitadas, 

nomeadamente as relativas à etiqueta respiratória e ao distanciamento físico; 

v Garantir ao pessoal de limpeza indicações claras sobre como efetuar a limpeza dos espaços 

e das superfícies de contacto; 

v Garantir a possibilidade de todas as portas estarem abertas, de forma a evitar o contacto 

com maçanetas e puxadores; 

v Assegurar a ventilação (natural) regular dos espaços ao longo do dia, através da abertura de 

portas e janelas, se possível, sem utilizar o ar condicionado; 

v Assegurar a limpeza de todos os instrumentos após a utilização por alunos e professores; 

v Assegurar o reforço de todos os recipientes de solução antisséptica de base alcoólica (SABA); 

 

Atenção: De acordo com um estudo publicado no The New England Journal of Medicine, os 

períodos em que o novo Coronavírus se mantém ativo em diferentes superfícies, ainda que 

variáveis de acordo com temperatura e humidade, são os seguintes: Plástico (até 72 horas), Aço 

inoxidável (até 72 horas), Cobre (até 8 horas), Cartão (até 24 horas) e Aerossol/Poeiras (até 

2h30). 

 

Polos e Núcleos: 

Os Polos e Núcleos devem seguir as orientações básicas aqui consideradas e adaptar às 
especificidades de cada espaço atendo a que:  

• Os funcionários deverão possuir máscara ou viseira, no desempenho das suas funções, 

• Manter o distanciamento de 2m entre os funcionários; 
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Relativamente ao atendimento presencial: 

• Deverá ser privilegiado a via digital para todos os procedimentos administrativos;  

• Não partilhar objetos de trabalho ou pessoais sem garantir que é possível desinfetar 

todas as superfícies de contacto. 

• Caso se verifique a necessidade de deslocação dos encarregados de educação, deverá 

ser efetuada, preferencialmente a marcação, bem como a identificação da solicitação 

para que a sua resolução seja célere.  

• Deverá ser colocada uma mesa de atendimento à entrada da porta, ajudando no 

distanciamento físico. 

• O funcionário que efetuará o atendimento presencial deverá usar máscara ou viseira. 

• Deverá cada local de atendimento ter um recipiente com solução antisséptica de base 

alcoólica (SABA) 

• No preenchimento de documentos deverá ser dado a preferência ao preenchimento 

pelo funcionário. Na assinatura do encarregado de educação deverá ser disponibilizada 

apenas 1 caneta para esse efeito, sendo desinfetada após cada utilização. 

• Colocar sinalética relativamente ao número de pessoas a serem atendidas em 

simultâneo (anexo 1). 

• Os núcleos que possuem duas entradas/saídas deverão privilegiar o uso de uma porta 

como entrada e outra como saída, assegurando a passagem apenas uma vez de cada 

utente;  

• As limpezas seguem as orientações deste documento na parte correspondente à 

manutenção com a designação “manutenção e instrumentos”;  

Código de conduta: 

 
Neste regresso parcial às aulas presenciais devem manter-se os esforços para conter a 
propagação do novo coronavírus.  
O Plano de Contingência implementado deve salvaguardar as boas práticas de 

higienização das mãos e etiqueta respiratória e promover, ainda, o distanciamento 

físico. Neste sentido, reforçam-se as medidas de prevenção diária que deverão ser 

implementadas por toda a comunidade educativa, dentro e fora do recinto escolar:  

1) Utilizar máscaras no interior da escola (dentro e fora da sala de aula, exceto nas 

situações em que a especificidade da função não o permita) e no percurso casa-escola-

casa (especialmente quando utilizados transportes públicos);  
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2) Evitar tocar na parte da frente da máscara;  

3) Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução antisséptica de base alcoólica 

(SABA);  

4) Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo 

menos, 20 segundos;  

5) Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e 

após o uso da casa de banho e sempre que estejam sujas;  

6) Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo 

depois de utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, de seguida;  

7) Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as 

mãos;  

8) Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;  

 
9) Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar;  

10) Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, 

interruptores, etc;  

11) Divulgar/promover, nos espaços educativos, campanhas de sensibilização para as boas 

práticas de higiene, uso, colocação e remoção de máscara, bem como de 

distanciamento físico e etiqueta respiratória.  

 

Anexos:  

 Serviços de Atendimento (anexo 1)   Bar (Anexo 2) 

 

 

 

 

 

 

Circulação nos Corredores e Escadas  (anexo 3) 

 Atendimento: 
(Horário de atendimento: 10:00 – 

16:00) 

1 pessoa por atendimento 

 Atendimento: 
(Horário de serviço: 8:30 – 13:30 e 

das 14:00 às 19:00 

1 pessoa por atendimento 
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Biblioteca (anexo 4) 

 

 

 

 

 

 

Casas de banho e salas (anexo 5) 

 

  

Orientações emanadas pelo Governo Regional da Madeira (Anexo 6) 

 

07:30

Produtos  
Subs i tuídos/ 
produtos  de 
des infeção 
uti l i zados 11:00

Produtos  
Subs i tuídos/ 
produtos  de 
des infeção 
uti l i zados 13:00

Produtos  
Subs i tuídos/ 
produtos  de 
des infeção 
uti l i zados 16:00

Produtos  
Subs i tuídos/ 
produtos  de 
des infeção 
uti l i zados 18:30

Produtos  
Subs i tuídos/ 
produtos  de 
des infeção 
uti l i zados

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Mês: 
MAIO Observações/anomalias

Horários das limpezas: (colocar assinatura)

 Circulação pela direita: 
Aguarde a sua vez nas descidas ou subidas  

Privilegie o afastamento social 

 Em quarentena: 
Faça outra opção  








