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RECOMENDAÇÕES DA DIREÇÃO GERAL DA SAÚDE 

para o funcionamento das Escolas do Ensino Básico 

Deverá conhecê-las e explicá-las ao seu filho(a) para que este(a) as compreenda e adote 

com maior facilidade os comportamentos esperados. 

- As crianças devem permanecer o mínimo tempo possível na Escola. 

- As crianças são recebidas no portão da Escola. Os pais não podem entrar. 

- As chegadas e saídas das crianças devem ser desencontradas para evitar 

ajuntamentos ao portão. Se necessitar de esperar, deve fazê-lo à distância de 

segurança. 

- Os intervalos entre as turmas serão desfasados, de forma a evitar, o mais possível, a 

concentração dos alunos nos espaços comuns da escola. 

- Foram criados circuitos desde a entrada da escola até às salas de aula, nos acessos ao 

refeitório e às casas de banho, de modo a permitir o distanciamento possível e evitar 

ao máximo o cruzamento de alunos. 

- Os recados são preferencialmente transmitidos por telefone ou por e-mail, evitando 

conversas junto do portão da Escola. 

- Antes de entrar na sala de aula, é pulverizado o calçado de cada criança.  

- Logo que entram na sala, todos desinfetam as mãos. 

- Não se podem levar brinquedos e objetos pessoais de casa para a Escola. 

- As brincadeiras que favorecem contactos físicos entre as crianças devem ser 

substituídas por outras. 

- Na sala de aula haverá, pelo menos, uma janela sempre aberta ou entreaberta. 

- Na sala de aula, cada aluno tem o máximo de material individual e os materiais 

partilhados são desinfetados entre utilizadores. 

- A diversidade de materiais disponíveis foi reduzida. 

- As mesas estão dispostas de forma a que o distanciamento entre alunos seja o máximo 

possível. 

- As crianças lavam as mãos com frequência (sempre que vierem do recreio, que 

regressem da casa de banho, antes e depois das refeições). 

- Durante o almoço, as crianças irão ocupar os lugares do refeitório de forma a garantir 

o máximo distanciamento possível.  

- As idas à casa de banho são à vez, com a desinfeção entre utilizadores. 

- Todos os espaços interiores e materiais/equipamentos são limpos e desinfetados 

com frequência ao longo do dia. 

- Não podem ser realizadas festas (final de ano, aniversários, …) 

- Na Escola os adultos terão de usar usam sempre máscara. 



- Os encarregados de educação devem informar a educadora/professora titular sempre 

que o seu educando tenha sintomas de covid-19 ou tenha contactado diretamente com 

alguém que tenha esses sintomas ou a quem tenha sido diagnosticada a covid-19. Nesse 

caso a criança não deve vir para a Escola sem terem contactado a linha do SNS 24. 

- Os encarregados de educação têm de conhecer e respeitar os procedimentos do plano 

de contingência. 

 

 

 

Aveiro, 25 de setembro de 2020 

A coordenadora de estabelecimento: Marinela Costa 

MODO DE ATUAÇÃO 

face a um caso suspeito de Covid-19 

- A criança é levada para a sala de isolamento onde fica acompanhada por um adulto. 

- Contacta-se a linha SNS24, o encarregado de educação e as autoridades de saúde. 

- Todos os materiais utilizados pela criança são separados e desinfetados.  


