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COLOCAÇÃO DA MÁSCARA
A escola irá fornecer um kit com três

máscaras reutilizáveis. Estas máscaras

estão certificadas para 25 lavagens. 

Lava as mãos antes de a colocar.

A máscara deve ser bem ajustada.

A boca e o nariz devem estar

cobertos.

Não retires a máscara para tossir ou

espirrar.

Não toques nos olhos, na cara e na

máscara.

DURANTE O USO

Lava as mãos.

Retira a máscara pelos atilhos ou

elásticos.

Deves lavar após cada utilização.

Podes lavar à mão ou à máquina

(pelos menos 30 minutos a 60ºC ou

10 minutos a 90ºC).

Deve estar completamente seca

para voltar a ser utilizada.

LAVAGEM DA MÁSCARA
REUTILIZÁVEL
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ENTRADA E SAÍDA

Neste momento de regresso à escola, é

muito importante que sigas todos os

procedimentos de segurança.  PRATICA,

DIVULGA e AJUDA todos a cumprir. 

TU ÉS UM AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA!

CONTAMOS CONTIGO!

Respeita os percursos assinalados

no chão (para entrar e sair).

Desinfeta as mãos.

Regista a entrada no leitor (não

poderás entrar se não tiveres

cartão).

Logo que as aulas do dia terminem,

deves sair da escola.

INTERVALOS
Respeita a distância de segurança de

1,5 metros. 

Nunca tires a máscara.

Não partilhes objetos nem alimentos.

ENTRADA NAS SALAS
DE AULAS

Aguarda pelo professor nos locais

assinalados .

Junto aos pavilhões C e D tens um

espaço reservado para cada turma

dos 2º e 3º ciclos - respeita esse

espaço.

Entra no pavilhão apenas quando o

professor chegar.

Entra ordeiramente em fila.

Nos pavilhões só entrará uma turma

de cada vez (Sê paciente, a

segurança está em primeiro lugar).

Desinfeta as mãos sempre que

entrares na sala de aula (tens um

dispensador de gel desinfetante em

cada sala).

BUFFET
Na entrada do Pavilhão B, segue o

caminho assinalado com a letra B.

Desinfeta as mãos.

Respeita o distanciamento social.

Se tens senha, segue o caminho com

a letra B.

Se precisas de ir ao Kiosk, segue o

caminho com a letra K.

Desinfeta as mãos antes de usar o

Kiosk (tens um dispensador de gel

desinfetante no local).

Segue os caminhos respetivos até

seres atendido.

REFEITÓRIO
Na entrada do Pavilhão B, segue o

caminho assinalado com a letra R.

Respeita o percurso assinalado no

chão.

Este percurso passa por uma área de

lavagem obrigatória de mãos.

Aguarda a tua vez mantendo o

distanciamento social.

Respeita a fila. 

Aguarda que te entreguem a refeição

e vai para uma mesa desinfetada.  

Senta-te apenas nos locais

indicados. 

DURANTE AS AULAS
Não partilhes material escolar.

Não retires a máscara.

Podes ir à casa de banho.

Podes beber água se tiveres

necessidade.

DURANTE ESTES PERÍODOS TERÁS SEMPRE A
AJUDA DE ADULTOS


