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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); 

2. Evitar tocar na parte da frente da máscara;  

3. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução antissética de 

base alcoólica (SABA);  

4. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem 

durante, pelo menos, 20 segundos;  

5. 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, interrutores…; 

11. Evitar a concentração de pessoas nos diferentes espaços, devendo ser 

tida em conta a lotação definida dos espaços;  

12. Circular pela direita, cumprindo os percursos definidos; 
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13. Todas as escolas têm uma “Sala de Isolamento” para onde serão 

encaminhados os casos suspeitos de COVID-19, sendo automaticamente 

acionado o Plano de Contingência; 

14.Sempre que for confirmado um caso de COVID-19, fora do recinto 

escolar, deve ser comunicado, com a maior brevidade possível, ao Diretor 

do Agrupamento; 

15. Leitura atenta da diversa informação, enviada pelo Agrupamento, sobre 

a COVID-19; 

16. Para os 2.º e 3.º ciclos e o ensino secundário foram definidos intervalos 

de 15m, desfasados para evitar a concentração de pessoas; 

17. Nos períodos de intervalo mais longo e à hora de almoço, os espaços 

serão devidamente higienizados, e sempre que houver mudança de turma. 

 

A EQUIPA DA SAÚDE 

A DIREÇÃO 


