
 Paróquia de São Mamede de Perafita 

 

Plano de Contingência catequese 
 

1. Procedimentos Preventivos  

As crianças, adolescentes e catequistas com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 não 

devem apresentar-se à catequese. Devem contactar a Linha SNS24 (808 242424) ou outras linhas 

telefónicas criadas especificamente para o efeito e proceder de acordo com as indicações 

fornecidas pelos profissionais de saúde.  

 

1.1. Medidas Gerais de Prevenção 

 Assegurar para todos os grupos de catequese a existência de um plano virtual de catequese, 

como alternativa aos encontros presenciais, que garanta o acesso a todos os catequizandos; 

 Planear a catequese para funcionar em pequenos grupos, adequando o número dos 

catequizandos à dimensão dos espaços disponíveis; 

 Assegurar o uso de máscara por todas as pessoas em todos os locais da catequese, incluindo 

os circuitos de acesso aos espaços interiores; 

 Proibir a entrada de encarregados de educação no interior dos espaços destinados à 

catequese; 

 Fazer sempre antissepsia das mãos com solução antissética de base alcoólica (SABA) à 

entrada e saída dos espaços de catequese e Igreja; 

 Respeitar as regras de etiqueta respiratória; 

 Manter sempre o distanciamento físico;  

 Toda a comunidade catequética deverá cumprimentar-se à distância, evitando o contacto 

físico; 

 Usar WC somente em casos excecionais; 

 Na participação na Eucaristia deverão ser cumpridas todas as normas de segurança já 

existentes. 

 

1.2. Medidas Organizativas 

 Formação de equipas de apoio (com o mínimo de dois elementos por cada turno e espaço de 

catequese); 

 Os elementos da equipa de apoio devem permanecer no local até terminar o respetivo 

turno e têm como funções: 

 Assegurar que todas as pessoas que entrem pela porta principal realizam antissepsia das 

mãos com SABA; 

 Garantir que todos os catequistas se encontram na respetiva sala; 



 Encaminhar os catequizandos para a respetiva sala; 

 Encaminhar os catequizandos, cujo catequista respetivo ainda não se encontre na sala, 

para aguardarem no recinto da garagem, supervisionados por outro elemento da equipa de 

apoio; 

 Garantir a higienização do WC (torneiras, maçanetas e manípulos de autoclismo) após cada 

utilização e o cumprimento da técnica correta de lavagem das mãos (segundo cartaz 

exemplificativo afixado) pelo utilizador; 

 Organizar e avisar as saídas para que as mesmas sejam faseadas e ordenadas por sala, 

evitando aglomerações; 

 Dar apoio a um eventual isolamento profilático; 

 Deverão estar disponíveis no secretariado todos os materiais de apoio à higiene e desinfeção. 

 

 Cada catequista deve: 

 Antes do início da sessão de catequese, recolher no secretariado um frasco de solução 

antissética de base alcoólica (SABA) e um Kit de desinfeção (2 pares de luvas descartáveis, 

1 toalhete TNT e 1 spray com solução desinfetante) para a necessária utilização em sala; 

 Ser o primeiro a chegar à sala para acolher os catequizandos; 

 Monitorizar o cumprimento das regras de distanciamento e de higiene por parte dos 

catequizandos; 

 Avaliar a presença de eventuais sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 (febre – 

temperatura corporal ≥ 38ºC, tosse, dificuldade respiratória, dor de cabeça, dor de garganta 

ou dores musculares) nos catequizandos durante a sessão; 

 Realizar a desinfeção da sua sala de catequese; 

 Devolver as embalagens do desinfetante e antissético no secretariado; 

 Informar um elemento da equipa de apoio da correta desinfeção da respetiva sala, ou no 

caso da impossibilidade de a realizar solicitar uma sinalética vermelha para colocar na porta 

da sala, sinalizando a ausência da desinfeção. 

 

 Os encarregados de educação devem entregar e recolher os catequizandos junto à porta 

principal seguindo depois o circuito indicado. 

 

1.3. Medidas específicas para salas de catequese 

 As salas deverão ter sempre as janelas e portas abertas para facilitar o arejamento; 

 Todos devem realizar sempre antissepsia das mãos com SABA em todas as entradas e saídas 

da sala de catequese, e sempre que necessário; 

 As crianças e adolescentes deverão sentar-se nos lugares que lhe serão atribuídos (com 

distância de 1,5m a 2 metros), não devendo sair, sem permissão, ou alterar o seu lugar; 

 Assegurar, sempre que possível, que não se efetua partilha de objetos ou que os mesmos 

sejam devidamente desinfetados entre utilizações: 

 Garantir material individual necessário para cada atividade; 



 Pedir aos encarregados de educação que não deixem as crianças levar brinquedos ou 

outros objetos não necessários de casa; 

 Remover da sala todos os acessórios não essenciais para as atividades catequéticas, 

reforçando a limpeza e desinfeção regular de todos os outros. 

 

1.4. Medidas de Desinfeção das salas de catequese 

Após o término da sessão de catequese, cada catequista deve proceder à desinfeção da sua sala, 

utilizando o Kit de desinfeção (que deverá recolher no secretariado no início do turno) constituído 

por 2 pares de luvas descartáveis, 1 toalhete TNT e 1 spray com solução desinfetante. 

A desinfeção deverá ser realizada com luvas, com porta e janelas abertas, e preferencialmente 

pela seguinte ordem: 

 exterior do frasco de SABA e do respetivo dosificador; 

 interruptores de luz; 

 manípulos da porta e janelas; 

 mesa e cadeiras. 

Caso a superfície a limpar se encontre visivelmente suja deve ser limpa inicialmente com água e 

sabão ou outro detergente.  

Respeitar sempre a premissa de limpar as superfícies de cima para baixo e no sentido das áreas 

mais limpas para as mais sujas. 

As superfícies devem permanecer humedecidas, sendo importante permitir que fiquem a secar ao 

ar. 

Após a desinfeção da sala, o catequista deverá descartar o toalhete e as luvas utilizadas no 

procedimento, efetuar antissepsia das mãos com SABA e devolver ao secretariado o antissético e 

o desinfetante. 

Deverá também informar que realizou a desinfeção da sala para que fique devidamente registado 

na Folha de Registo de Limpeza e Desinfeção. 

 

1.5. Medidas de isolamento profilático 

Na eventualidade de um catequizando ou catequista desenvolver sinais ou sintomas sugestivos de 

COVID-19 durante o decorrer da sessão de catequese deve ponderar-se a consideração de caso 

suspeito e iniciar todos os procedimentos para isolamento profilático. 

Quando se trate de um catequizando: 

 O catequizando é acompanhado por um elemento da equipa de apoio para a sala de 

isolamento e é contactado de imediato o encarregado de educação, de modo a informá-lo 

sobre o estado de saúde do menor.  

 O encarregado de educação deve dirigir-se ao espaço da catequese, preferencialmente em 

veículo próprio e contactar o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito e segue as 

orientações que lhe forem dadas.  



 O elemento da equipa de apoio pode efetuar o contato para as linhas de saúde se tiver 

autorização prévia do encarregado de educação, bem como avaliar a temperatura corporal 

do catequizando. 

 Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24 ou outras linhas de triagem 

telefónica, a Autoridade de Saúde Local deve ser informada da situação. 

 

Sempre que se trate de um catequista: 

 Este dirige-se sozinho para a área de isolamento onde deve contactar o SNS 24, pedindo a 

um elemento da equipa de apoio para garantir o normal funcionamento da sala de 

catequese.  

Caso exista um caso suspeito de COVID-19 triado pela SNS 24 ou outras linhas de triagem 

telefónica é contactada imediatamente a Autoridade de Saúde Local (Delegado de saúde /Unidade 

de saúde Pública Local) da existência de um caso suspeito e fornecer-lhe os dados (nome, data de 

nascimento, contacto telefónico) para facilitar a aplicação de medidas de saúde pública aos 

contactos de alto risco. 

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

área de isolamento. 

Acondicionar os resíduos produzidos pelo caso suspeito em duplo saco, de plástico e resistente. 

 

2. Horários  

A catequese funcionará por encontros quinzenais presenciais, alternando com encontros on-line 

(via zoom). Participação na Eucaristia, 16h10, por ano, mensal. 

 

Catequese Presencial 1ª semana 2ª semana 

10h-11h 14h45-16h 10h-11h 14h45-16h 

Turno A (1º, 3º, 4º, 5º ano) 1º 3º, 4º. 5º   

Turno B (2º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º ano)   2º 6º, 7º, 8º, 9º, 10º  

 

 

3. Circuitos de circulação 

 A entrada para a catequese nos diferentes espaços deverá proceder-se de acordo com as 

imagens A, B e C. 

 A circulação em todos os espaços interiores e exteriores deverá ser realizada sempre pela 

direita e mantendo o distanciamento físico (1,5m a 2m). 

 No espaço das salas antigas o circuito interno deverá respeitar o esquema representado pela 

imagem D. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem B 

Imagem A 

Imagem C 



Imagem D 

 

4. Procedimentos num caso suspeito validado COVID-19 

 Se uma criança, adolescente estar positivo para a covid-19 após ter estado numa sessão de 

catequese e/ou celebração, o Encarregado de Educação deve imediatamente informar a 

secretaria do cartório paroquial; 

 O mesmo se aplica aos catequistas; 

 Seguidamente a Paróquia comunicará às autoridades de saúde, procedendo em conformidade 

com as recomendações e iniciará o inquérito epidemiológico, bem como o rastreio de contactos 

diretos que tiveram exposição ao vírus em ambiente da catequese. 


