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DA ESCOLA AO LICEU 
UM REGRESSO ÀS AULAS SERENO NO

RESPEITO DAS RECOMENDAÇÕES
SANITÁRIAS

A fin de que todos os alunos e estudantes de colégio e 
de escolas secundárias façam o seu regresso em boas 

condições, nós tomamos medidas que garantam a 
segurança de todos.

É consigo e graças à responsabilização e à vigilância 
coletivas que nós garantiremos a educação para todos, 

protegindo os alunos assim como os adultos.

Eis a forma como decorrerá o dia do seu filho e as 
regras a observar para se protéger a si e proteger os 

outros.

Juntos, nós conseguiremos.



Antes de sair de casa

Em caso de sintomas ou de sensação de 
febre, queira tirar a temperatura do seu filho. 
Se ela for superior a 38° C, o seu filho deve 
ficar em casa.
Se uma pessoa for portadora do vírus no seio 
do seu lar, você deve guardar o seu filho em 
casa. Aulas à distância ser-lhe-ão propostas.

À chegada à escola
Os ajuntamentos e os cruzamentos são 
limitados tanto quanto possível.

Os acompanhadores estão autorizados a entrar nas 
escolas :
- com uma máscara ;
- depois de desinfecção das mãos.

Durante o dia

Uso de máscara
- Para as crianças com menos de 11 anos, o uso de 
máscara não é adaptado mas a maior distância possível 
é procurada entre cada mesa.
- Para todos os alunos a partir de 11 anos, o uso de 
máscara é obrigatório.

Higiene das mãos
Os alunos lavam as mãos, no mínimo :
- à chegada ao estabelecimento ;
- antes de cada refeição ;
- depois de ter ido à casa de banho ;
- à noite, antes de regressar a casa ou logo que chegue a 
casa. 

Como lavar como deve ser as mãos ?
Lavagem ao sabão durante 30 segundos.
Secagem com uma toalha de papel descartável ou ao 
ar livre.

A notar : no infantário e na escola primária, o gel 
hidroalcoólico é utilizado sob a vigilância de um adulto.



Na cantina
- As mesas do refeitório são limpas e desinfetadas 
depois de cada serviço.
- Nas zonas que haja necessidade, os alunos de uma 
mesma turma almoçam juntos e uma distância de um 
metro é respeitada entre os grupos.

No pátio do recreio
- O acesso aos espaços e jogos coletivos assim como 
aos bancos é autorizado.
- A disponibilização de objetos partilhados no seio de 
uma mesma turma ou de um mesmo grupo é igualmente 
permitida : bolas, etc.

O que é que se passa se um aluno 
apresentar sintomas ?
O aluno é isolado com uma máscara sob a vigilância de 
um adulto que usa igualmente uma máscara.
Você será rapidamente contactado pela escola ou 
estabelecimento que o convidará a contactar o seu 
médico antes de voltar às aulas.

Depois das aulas
- A limpeza do chão, das grandes superfícies assim 
como as superfícies mais frequentemente tocadas 
pelos alunos e pessoal (mesas, escritórios) é 
realizada no mínimo uma vez por dia.

- Os locais são arejados no mínimo de 3 em 3 
horas durante pelo menos 15 minutos.

Estas medidas podem ser adaptadas pelas autoridades 
sanitárias nos territórios onde a circulação do vírus 

aumentar. As famílias serão acompanhadas consoante as 
suas necessidades.

Para mais informações : www.education.gouv.fr



www.education.gouv.fr 

PROTEGEMO-NOS 
UNS AOS OUTROS

Número gratuito de informação sobre o 
coronavírus : 0 800 130 000




