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PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA ATIVIDADES 

 

 

A Fundação de Serralves, consciente do seu papel junto de todos os que connosco 

trabalham e nos visitam, acompanha de perto todas as orientações e recomendações 

das autoridades oficiais, por forma a assegurar continuamente as adequadas 

condições de trabalho e de proteção para o regresso gradual à atividade. 

 

Dentro dos espaços da Fundação de Serralves devem ser cumpridas as medidas de 

distanciamento, higiene das mãos e etiqueta respiratória, definidas pelas autoridades 

de saúde. 

 

Levamos muito a sério o nosso compromisso junto de todos aqueles que connosco 

trabalham e nos visitam, pelo que endereçaremos todos os nossos esforços para 

assegurar as medidas de contingência e de higienização, que visem assegurar um 

ambiente seguro para todos. 
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1. Medidas de prevenção da Fundação de Serralves 

 

1.1. Acesso às nossas instalações 

 

Reforçamos as nossas rotinas de desinfeção e higienização diária e periódica dos 

espaços, equipamentos, objetos e superfícies (corrimões, puxadores, botões de 

elevador, outros), com os quais haja um contacto intenso.  

Esta rotina é repetida várias vezes ao dia. 

 

Por forma a contribuir para a redução da transmissão da COVID-19, todos os visitantes, 

à chegada da Fundação de Serralves, deverão: 

 

▪ Higienizar as mãos com solução à base de álcool no momento de entrada e 

saída das nossas instalações;  

A Fundação de Serralves possui, em todas as suas entradas e dentro dos seus espaços, 

dispensadores de solução à base de álcool, disponíveis para todos os que nos visitam; 

 

▪ Respeitar a distância física, de, pelo menos 2 metros, entre pessoas não 

coabitantes; 

 

▪ Evitar tocar em superfícies e objetos não necessários; 

 

Para proteção de todos, é obrigatório o uso de máscaras para todos os visitantes dentro 

dos nossos espaços interiores.  

Cada visitante é responsável pela aquisição e utilização dos seus equipamentos de 

proteção individual (EPI). Os EPI’s não podem ser partilhados. 

 

1.2. Instalações e Equipamentos 

 

A Fundação de Serralves mantém o reforço das suas rotinas de limpeza, dos espaços 

de trabalho e das áreas comuns, designadamente: 

 

▪ Limpeza mais frequente das casas de banho, com detergente desengordurante 

seguido de desinfetante; 

 

▪ Limpeza diária frequente de superfícies com desinfetante à base de álcool 

(maçanetas de portas, corrimões, botões de elevador, interruptores, balcões, 

mesas, outros.); 
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▪ Disponibilização nas instalações sanitárias, para além do sabão, de toalhetes de 

papel e de gel desinfetante à base de álcool, para a adequada limpeza de 

mãos; 

▪ Disponibilização de gel desinfetante à base de álcool nas áreas comuns 

(escritórios, receção, bengaleiro, fraldários, espaços de alimentação e outros), 

para uso dos visitantes; 

▪ Reforço do número de contentores de resíduos com abertura não manual e 

saco plástico. 

 

1.3. Espaços onde decorrerão as atividades/oficinas: 

Serão privilegiadas todas as atividades ao ar livre, sempre que as condições 

atmosféricas o permitirem. 

Também aqui a Fundação de Serralves adotou os seguintes procedimentos: 

▪ Reforço da limpeza dos espaços afetos às atividades; 

 

▪ Reforço de limpeza das superfícies planas, nomeadamente das mesas de 

trabalho onde se realizarão as atividades (oficinas), bem como dos 

equipamentos (ex. riscadores, pincéis, outros); 

 

▪ Limpeza renovada sempre que ocorra alternância de grupo, de forma a 

assegurar a adequada higienização; 

 

▪ Disponibilização, nos espaços de realização de atividades, de dispensadores de 

gel desinfetante à base de álcool e de toalhetes de papel; 

 

▪ Renovação de ar das salas e espaços fechados com regularidade, abrindo 

janelas e/ou portas, de modo a que a circulação de ar se faça com relativa 

facilidade. Este procedimento é tido sempre entre atividades e grupos; 

 

▪ Limpeza do espaço entre atividades, nomeadamente, limpeza das superfícies e 

utensílios utilizados; 

 

▪ Reorganização das salas de atividades, designadamente aumentando o 

distanciamento físico entre os participantes na atividade, retirando os acessórios 

não essenciais à prática das atividades, reforçando a limpeza e desinfeção dos 

que lá permanecem; 
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▪ A Fundação de Serralves assegura o material individual necessário para a 

concretização das atividades.  

 

1.4. Higienização das mãos 

 

• A adequada lavagem das mãos, com água e sabão (durante pelo menos 20 

segundos), ou a utilização de solução antissética de base alcoólica com 70% de 

álcool, permitem eliminar o novo coronavírus (SARS-CoV-2) da superfície da pele, 

evitando que este vírus se transmita nos locais de trabalho, designadamente 

pelo manuseamento e contacto. 

 

• A lavagem das mãos deve ser completa e regular, devendo ser um 

comportamento a ter ao longo do dia. Sempre que a lavagem das mãos não 

for possível deve recorrer-se ao uso de solução à base de alcool, cobrindo todas 

as superfícies das mãos e esfregando-as até estarem secas.  

 

• Os procedimentos atrás descritos serão transversais aos educadores afetos às 

atividades.  

 

O procedimento de higienização das mãos deverá ser realizado por todos, 

colaboradores, educadores e crianças, antes de se iniciar e depois de terminar 

qualquer atividade. 

 

1.5. Acolhimento de crianças (check-in e check-out) 

O acolhimento das crianças (check-in e check-out) será feito no exterior, em espaço 

próprio, por um elemento da Fundação, que obrigatoriamente usará máscara.  

Os casacos, mochilas e outros pertences das crianças, serão guardados numa sala 

específica para o efeito, e devidamente separados entre si. 

As crianças deverão trazer o mínimo indispensável que possa ficar guardado dentro da 

mochila. Não deverão trazer qualquer brinquedo ou outro para as atividades.  

 

Os encarregados de educação deverão assegurar que as suas crianças se fazem 

acompanhar do equipamento de proteção individual (máscara, viseira, luva, se 

aplicável, outro). 
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Como forma de prevenção, à entrada, aquando do momento do check-in, será feita 

a leitura da temperatura a cada criança. Se a leitura for superior a 37,4º a criança não 

poderá permanecer nas nossas instalações. 

 

Em caso de necessidade, somente um adulto poderá acompanhar a criança dentro 

das nossas instalações e deverá obrigatoriamente usar máscara.  

 

A partir do momento do check-in o adulto que acompanha a criança não poderá 

permanecer no espaço onde vão decorrer as atividades. A criança não deve 

permanecer nas instalações da Fundação por período superior ao necessário. 

 

Aquando do check-out, o adulto responsável pela criança deverá deslocar-se ao local 

de check-in onde estará um colaborador da Fundação. 

 

1.6. Dimensão dos grupos 

As atividades não terão mais do que 10 crianças por atividade, com dois educadores 

adultos responsáveis que acompanharão o grupo ao longo de toda a semana, salvo 

alguma situação excecional. 

 

1.7. Equipamentos de proteção individual 

 

Todos os educadores responsáveis pela atividade, bem como os colaboradores da 

Fundação de Serralves, usarão sempre máscara. 

 

As máscaras faciais só devem ser consideradas como medida complementar e não 

como substituição de práticas preventivas estabelecidas, como distanciamento físico, 

etiqueta da tosse e espirro, higiene das mãos e evitar o toque facial. 

 

Cada participante deve ser portador de um Kit, constituído por uma máscara, luvas (ex. 

para as atividades no Parque) e frasco de solução antisséptica de base alcoólica, para 

utilizar sempre que necessário. 

 

Todas as crianças com idade igual ou superior a 10 anos deverão usar máscara ou 

viseira nos locais fechados da Fundação (Museu, sala de atividade, outros). 

 

O educador deverá assegurar que a criança tem a máscara corretamente colocada.  
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1.8. Os espaços de atividades 

A cada grupo será destinado um espaço específico (sala ou zona exterior, no Parque) 

para toda a semana. 

Cada criança terá a sua mesa individual de trabalho, dando, assim, cumprimento ao 

distanciamento físico recomendado. 

Todas as atividades paralelas foram pensadas de forma a minimizar o risco de contacto 

de acordo com a matriz de risco do IPDJ. 

 

Sempre que existir a partilha de material lúdico, o mesmo será desinfetado para 

utilização do grupo seguinte. 

 

1.9. Espaços refeição 

 

A Fundação de Serralves assegurará os lanches da manhã e da tarde. Estes estarão 

acondicionados em packs individuais, guardados em local específico, sendo entregues 

às crianças pelos educadores responsáveis, após higienização das mãos.  

 

Sempre que possível e as condições atmosféricas assim o permitirem, o momento do 

lanche será realizado ao ar livre, na companhia dos educadores. 

 

Não haverá partilha de utensílios nem troca de lanches. 

 

1.10. WC’s 

 

A deslocação, por parte das crianças, ao quarto de banho, será sempre 

acompanhada de um adulto que garanta a lavagem das mãos e a desinfeção após a 

utilização do mesmo. 

 

Estes espaços, terão uma utilização desfasada, de forma a garantir o mínimo de 

pessoas em simultâneo. 

 

2. No caso de suspeita de contaminação pelo novo Coronavírus 

 

Caso se verifique a presença de uma criança ou adulto com sintomas suspeitos de 

contaminação (febre, tosse, dificuldades respiratórias, outras) pelo novo vírus, deverá 

proceder-se da seguinte forma: 
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a) A pessoa que detete a ocorrência deverá de imediato isolar a criança ou adulto 

na sala de isolamento; 

b) Os encarregados de educação do caso suspeito devem ser de imediato 

contactados e aconselhados a contactar o SNS24 (808 24 24 24), o que também 

poderá ser feito pela própria Fundação, se estes assim o solicitarem, de forma a 

receber e seguir as instruções adequadas;  

c) Se necessária a vinda da assistência médica (INEM), deverá ser facilitado o 

acesso do pessoal de socorro ao local; 

d) Após a saída da criança/adulto presumivelmente infetada do local, deverá ser 

dada indicação imediata ao piquete de limpeza para que proceda à 

higienização do espaço. Só após a higienização do espaço, este poderá ser 

novamente utilizado; 

e) Todos os encarregados de educação serão informados em caso de existência 

de um caso suspeito na Fundação; 

f) A Autoridade de Saúde Local será imediatamente informada do caso suspeito, 

bem como dos seus contactos de forma a facilitar a aplicação de medidas de 

saúde pública aos contactos próximos.  

 

 

 


