
 Regras para a utilização de Máscaras em Contexto Escolar
2º Período

 Este 2º Período será distribuído novo Kit com 4 máscaras de cor diferente;

 No  dia  4  o  Kit  será  entregue  aos  alunos,  ao  longo  da  manhã,  por  um 
professor. Neste dia, excecionalmente, os alunos poderão ser portadores de 
máscara cirúrgica;

 As máscaras serão de utilização obrigatória no espaço escolar. O modelo em 
bico de pato evita que se molhem tão facilmente. São máscaras certificadas 
e obedecem às regras protocolares definidas pela Direção Geral da Saúde, 
tendo os mesmos códigos que as máscaras cirúrgicas de nível idêntico de 
proteção;

 Face  o  exposto  no  ponto  anterior,  quem  pretender  utilizar  máscara 
descartável, só mediante documento médico. Quem já o fez no 1º período 
fica, naturalmente, dispensado deste procedimento;

 Todas as demais regras se mantêm:

 Todos os trabalhadores de todas as escolas que constituem o Agrupamento 
usarão      máscara dentro do recinto escolar;

 Todos os alunos da escola sede só poderão entrar no recinto escolar com 
máscara;

 As mãos devem ser higienizadas antes e depois de colocar a máscara;
 É  importante  utilizar  corretamente  a  máscara  (deve  cobrir  a  boca  e  o 

nariz);
 A máscara deve ser colocada pelos elásticos, evitando tocar, com as mãos, 

na parte da frente da máscara;
 A máscara só poderá ser tirada para a toma de qualquer refeição. Devem, 

então, guardar a máscara num saquinho de plástico ou de pano, ou mesmo 
um envelope  de papel,  apenas  utilizado  para  este  fim.  Não  devem  ser 
guardadas nos bolsos ou andar nas mãos. Enquanto o(a) aluno(a) estiver a 
comer terá de manter a distância de segurança em relação aos outros.

 As  máscaras  devem  ser  lavadas  em  água  quente  a  60º  e  detergente, 
diariamente. Não podem ir à máquina de secar.
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 Tendo em conta que as máscaras não devem ser usadas mais do que 4h 
cada, o esquema de utilização é o seguinte: 

1.ª Semana

2.ª Feira 3.ª Feira 4.ª Feira 5.ª Feira 6.ª 
Feira

Manhã Verde Preta Verde Preta Verde

Tarde Azul Vermelha Azul Vermelha Azul

2.ª Semana
Manhã Preta Verde Preta Verde Preta

Tarde Vermelha Azul Vermelha Azul Vermel
ha

As semanas seguintes repetem, alternadamente, o esquema.

 Apelamos para que  estas  máscaras  sejam utilizadas  apenas  em contexto 
escolar, não devendo ser usadas aos fins de semana e feriados para reduzir 
o número de lavagens.

 No caso de o aluno não trazer a máscara  da cor correspondente ao dia da 
semana, de acordo com o esquema, o  EE será informado de que não poderá 
entrar na escola, no dia seguinte, sem cumprir com o estipulado no esquema. 
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