
 
 

Protocolo de Funcionamento Interno  

(orientações para o combate ao Covid 19) 

 

Enquadramento 

 
Na sequência, da abertura da nossa instituição, após o estado de emergência, foi elaborado pela nossa 

equipa, um conjunto de orientações a implementar na Segunda Casa, que visa combater a propagação do 

vírus Covid 19. Todas as medidas têm como objectivo reduzir o potencial contacto entre a escola e 

exterior. 

 
Orientações 

 
 

1. Alimentação  

Até nova indicação, os alunos não poderão trazer a alimentação de casa, ficando em aberto duas 

hipóteses, ou comem a alimentação da escola ou vão almoçar a casa. Deste modo, evitamos a 

entrega de lancheiras e objectos vindos de diferentes proveniências. 

 
2. Funcionamento 

Todos os membros da equipa, assim como todos os alunos, serão submetidos na entrada, à 

medição da temperatura corporal, feita com termómetros de infravermelhos. 

 
Durante o dia, todos os procedimentos internos estarão sujeitos às recomendações feitas pela 

Direcção Geral da Saúde, como por exemplo, a lavagem de mãos com frequência, o alcool gel em 

todos os espaços, o distanciamento entre as pessoas. 

 
As crianças serão entregues à porta da escola, não devendo os pais entrar na instituição. Estes 

deverão entregar os seus filhos utilizando máscara social ou outra. 

 

Nos acessos à escola, junto às portas teremos tapetes antibacterianos, que inibem os vectores 

de transmissão do vírus. 

 
Sempre que possível, as actividades serão realizadas ao ar livre. 

 
 

3. Materiais e Brinquedos 

Não será permitida a entrada de quaisquer objectos ou brinquedos, trazidos de casa. 

 
As Chuchas e outros bens pessoais das crianças, ficarão na escola a semana toda. 

 
 



 
 

4. Pagamentos 

Os pagamentos deverão ser feitos apenas por: 
 

• Transferência bancária para IBAN: PT50 0018 000805679807020 08   

BIC/SWIFT: TOTAPTPL 

• MBway para o número 961350877  

• Cheques digitais da Eticket ou Edenred  

 
5. Geral 

Todas as medidas acima poderão ser ajustadas depois da sua entrada em funcionamento, 

consoante o que a prática nos demonstrar. 

 

Embora, tendo consciência que estes procedimentos poderão não ser 100% eficazes, serão 

certamente inibidores da potencial transmissão. 

 

Caso algum dos alunos, apresente febre durante o dia ou algum sintoma respiratório persistente, 

os pais serão informados telefonicamente, e deverão vir buscar os seus filhos, de imediato. Caso, 

isso aconteça a criança será posta em isolamento devidamente acompanhada por alguém 

responsável, e poderá regressar mediante declaração médica. 

 


