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CHECKLIST PARA PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

Este ano, a reabertura do ano letivo implica o trabalho conjunto dos encarregados de

educação e dos profissionais das instituições de educação e ensino, para minimizar a

transmissão do vírus SARS-CoV-2, responsável pela infeção COVID-19.

As escolas são locais de convívio e partilha, pelo que devem ser implementadas

medidas de saúde pública em alinhamento com as medidas implementadas na

comunidade.

É indispensável que as famílias reforcem comportamentos preventivos e expliquem às

crianças as alterações que irão existir durante este ano letivo.

Este documento apresenta uma lista para verificação rápida da preparação das

crianças e agregado familiar para o cumprimento das medidas mais importantes de

prevenção da transmissão de COVID-19.

Destina-se a auxiliar os pais e encarregados de educação de crianças em idade

escolar, na preparação do ano letivo.

A lista deve ser verificada regularmente ao longo do ano.
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• Avaliar todas as manhãs se existem sinais ou sintomas de infeção COVID-19:

Se a criança tiver febre >38,0ºC, tosse, dificuldade respiratória, ou outros sintomas 

suspeitos de COVID-19 não deve ir à escola (ou outra instituição).

• Conhecer os procedimentos necessários se existirem sinais ou sintomas suspeitos de 

infeção COVID-19 (ficar em casa, ligar para o SNS 24, informar a instituição).

• Enquanto Encarregado de Educação certificar-se de que a informação pessoal, contacto 

telefónico e morada estão atualizados na escola.

• Saber qual o contacto telefónico da escola, médico assistente e SNS 24.

• Explicar à criança ou jovem a importância das seguintes precauções na escola:

- Higienizar as mãos antes e após as refeições, espirros, tosse ou ajuste da máscara facial;

- Manter o distanciamento superior a 2 metros entre as pessoas;

- Usar a máscara facial corretamente;

- Não partilhar objetos, incluindo alimentos, água ou material escolar;

• Praticar a higienização das mãos em casa, antes e após as refeições, espirros, tosse, ou 

ajuste da máscara facial.

• Praticar a utilização da máscara facial para garantir a colocação adequada da máscara

(cobrir nariz e boca, adaptar bem à face).

• Desenvolver rotinas diárias antes e após a ida à escola:

- Levar sempre máscara facial para a escola;

- Levar sempre álcool gel para a escola;

- Higienizar as mãos após chegar a casa e acondicionar as máscaras faciais em local seguro;

• Identificar os membros da família mais vulneráveis à infeção COVID-19 e desenvolver um 

plano para os proteger em casa. (Por exemplo: crianças jantam no canto da mesa oposto 

aos avós).
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• Privilegiar o transporte das crianças em veículo próprio.

• Se for necessário utilizar transportes públicos, explicar à criança a necessidade de utilizar 

máscara facial, distanciamento entre passageiros e higienizar as mãos à saída da viatura.

• Ter em casa um stock de solução à base de álcool ou sabão para higienização frequente das 

mãos.

• Ter em casa um stock de máscaras faciais descartáveis ou laváveis.

• Identificar as máscaras faciais de cada membro da família e acondicioná-las em local seguro

(se máscaras laváveis).

• Garantir o acondicionamento adequado das roupas e calçado à entrada de casa, e/ou a sua 

limpeza diária.

• Garantir a limpeza e higienização diária das superfícies em casa.

• Garantir a ventilação diária das várias divisões de casa (abrir portas e janelas).

• Garantir a eliminação diária dos resíduos domésticos.

• Desenvolver um plano se houver necessidade de um dos membros da família ficar em casa 

em quarentena ou isolamento.

• Desenvolver um plano se houver necessidade de ensino à distância por encerramento da 

escola.
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Uma atitude positiva e responsável para uma sociedade segura


