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Nesta altura, é desejável que as crianças tenham noção dos comportmentos  que devem adotar face à 

situação de pandemia em que vivemos. Explique-lhes de forma simples e adequada as regras que devem adotar.
 

Apresentamos, a seguir, algumas sugestões:

Regras gerais a cumprir em tempos de COVID-19

O que deve o seu filho evitar nesta altura?

Brincar em 
parques infantis

Trabalhos
de grupo

Partilha de material
escolar e brinquedos

Aperto de mão,
abraços e beijos

Onde deve ter muito cuidado?

Na escola Antes de entrar
em casa

Ao chegar a casa
depois de passear o cão

No hospital

Caminhar ou
correr na rua

Passear o cão Exercício fisico
em casa

Actividades em
familia

O que pode fazer o seu filho?
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Medidas a tomar ao sair de casa no caminho para a escola

Como usara máscara

Como se deve colocar a máscara

Lavar as mãos com água e sabão 
ou solução à base de álcool

Troque a máscara do seu filho, 
se esta estiver suja ou húmida

Apertar de forma segura 
o cordão ou elástico a meio 
da cabeça e do pescoço, ou 

prender bem atrás das 
orelhas. 

Verificar se a máscara está
ajustada na cara e por baixo

do queixo.

Ajustar a banda flexível 
ao nariz.



O que não fazer quando se usa máscara

Como deve retirar a máscara

Ter o nariz de fora Puxar a máscara para
debaixo do queixo

Usar uma máscara
muito larga dos lados

Tocar na frente da
máscara

Desinfetar as mãos 
antes de começar 

a tirá-la

Desinfetar as mãos 
após retirar a 

máscara

 Remover os elásticos 
das orelhas 

(sem tocar na parte frontal)

Deitar a máscara no 
contentor de resíduos



Molhar as mãos em 
água corrente

Aplicar sabão em 
quantidade generosa 

Esfregue as palmas das 
mãos uma na outra

Esfregar as costas dos dedos e os polegares 
em movimentos circulares, e esfregar as 
pontas dos dedos nas palmas das mãos

Enxaguar as mãos e secar com papel. 
Usar o papel para fechar a torneira, se for necessário

2.2
Como lavar as mãos

Com os dedos entrelaçados, 
esfrega bem as palmas e 

as costas das mãos



2.3
Monitorização de sintomas

Diariamente, e de forma a identificar precocemente sintomas 
sugestivos de Covid-19, deve ser realizada a monitorização 

dos sintomas dos educandos

Caso se verifique a presença de temperatura igual ou superior 
a 37.5º C, bem como algum dos outros sintomas identificados 

pela DGS, CONTACTE O SNS 24 E NAO LEVE O SEU FILHO PARA A ESCOLA

A monitorização e o seu 
registo englobam:
A medição da temperatura

corporal

A confirmação da ausência de 
   sintomas de Covid-19
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Se usar os meios de transporte públicos, deve respeitar e cumprir as regras de segurança impostas.

Se for possível, opte por levar o seu filho à escola.

Quando não for possível, tente ir mais cedo, de forma a evitar horas com maior 
número de pessoas nos transportes. 

Uso de transportes públicos

Mantenha distância social

SE USAR OS MEIOS DE TRANSPORTE PÚBLICOS, DEVE RESPEITAR E CUMPRIR AS REGRAS DE SEGURANÇA IMPOSTAS.

Uso de máscara obrigatório
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(Seguir regras do plano de contingência)

Protocolo de chegada à escola

Colocar a máscara
antes de sair do carro

Desinfetar as mãos 
com álcool gel

 Encaminhar o educando até à porta
no menor tempo possível, evitando

aglomerados de pessoas em
frente à escola
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Protocolo de Regresso a casa

Aguardar o seu educando 
dentro do carro, ou cumprindo 

o distanciamento social à 
entrada da escola.

Desinfetar o telemóvel, 
as chaves do carro e óculos 

com álcool.

 Despir a roupa. 
De seguida, e se possível, 

tomar banho ou lavar bem as 
zonas expostas

Certificar que o seu 
educando desinfetou as 

mãos antes de sair da 
escola.

 Ao regressar a casa, tente
não tocar em nada.

 Tirar os sapatos e deixar à
 porta de casa.
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Regras de Limpeza

Cuidados especiais na deposição de lixo doméstico:

Colocar o lixo em sacos sempre fechados dentro dos
contentores.

Não despejar o lixo, através de baldes, diretamente no
interior dos contentores.

As máscaras e luvas usadas devem ser sempre colocadas
dentro do seu saco do lixo. Nunca colocar estes

resíduos nos Ecopontos.



Regras de Limpeza - Passo a passo

 Usar luvas protetoras 
e avental de plástico

Na cozinha deve 
proceder-se da seguinte 

ordem

1. Lavar as louças na 
máquina ou à mão com 

água quente e 
sabão/detergente

 de lavar a louça à mão.

2. Limpar e desinfetar 
armários, bancadas, mesas 
e cadeiras, não esquecendo 
os puxadores dos armários 

e das portas.

3. Limpar e desinfetar 
a torneira, o lavatório 

e o ralo.

O mobiliário e alguns 
equipamentos (ex.: comandos, 

televisão, telemóveis) 
poderão ser desinfetados 

após a limpeza, com 
toalhetes humedecidos 

em desinfetante ou 
álcool a 70 %.

As instalações sanitárias 
(casas de banho)

1. Devem ser lavadas e 
desinfetadas com um produto 

de limpeza misto 
(que contenha em simultâneo 

detergente e desinfetante).

2. Lavar as casas de banho, 
começando pelas torneiras, 

lavatórios e ralos, 
depois passar ao mobiliário, 

de seguida a banheira, 
sanita e bidé.

Lavagem de roupa:

1. Usar luvas descartáveis.

2. Lavar as mãos com água 
e sabão antes de colocar 

as luvas.

3. Não sacudir a roupa suja.

4. Usar temperatura mais 
elevada  de acordo com a 
etiqueta do fabricante da 

roupa e deixa-la secar.

 Lavar as superfícies com 
água e detergente

 Verificar o prazo de 
validade da lixívia e 

ler o rótulo

 Pode fazer uma solução 
de lixívia diluída em água 
(use máscara na diluição 

e aplicação da lixívia

1 2 3 4
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Dicas de arejamento em casa

Abra as janelas com frequência e, quando possível,
 as de fachadas opostas, para obter um arejamento intensivo.

Assegure a renovação necessária em todas as divisões repetindo a 
operação várias vezes ao dia.

Deve combinar o arejamento intensivo periódico com técnicas de ventilação.

A passagem de ar deve ser feita por debaixo das portas e/ou através 
de grelhas quando não houver janelas para o efeito. 

Não bloqueie a passagem com tapetes.




