
 
 

Ações a tomar e pontos a considerar Anotações 

Verifique se a sua criança tem sinais de doença (signs of illness) todas as manhãs. Se a 
sua criança tiver uma temperatura igual ou superior a 100.4 graus, não deve ir à 
escola. 

Certifique-se de que a sua criança não tem dor de garganta ou outros sinais de 
doença, como tosse, diarreia, dor de cabeça severa, vómitos ou dores no corpo. 

Se a sua criança teve contacto próximo com um caso de COVID-19, ela não deve ir para 
a escola. Siga as orientações sobre o que fazer quando alguém sabe que foi exposto 
(someone has known exposure). 

 

 
Identifique a pessoa que deve contactar na escola se a sua criança adoecer. 

 Nome da pessoa que deve 
contactar na escola: 
 
 Informação do Contacto: 

 

Conheça os locais de testes do COVID-19 (local COVID-19 testing sites )   no caso 
de você ou a sua criança desenvolverem sintomas. Estes podem incluir sites 
com testes gratuitos. 

As minhas opções de testes 
locais: 

Certifique-se de que a sua criança está atualizada com todas as vacinas 
recomendadas (recommended vaccines), incluindo para a gripe. Todas as 
crianças em idade escolar devem receber uma vacina contra a gripe todas as 
estações, com raras exceções (rare exceptions). Isto é especialmente 
importante este ano porque ainda não sabemos se estar doente com COVID-19 
ao mesmo tempo que a gripe resultará em doenças mais graves. 

Data da vacina contra a gripe: 

Reveja e pratique técnicas adequadas de lavar as mãos (hand washing techniques) 
em casa, especialmente antes e depois de comer, espirrar, tossir e ajustar uma 
máscara facial. Divirta-se a lavar as mãos (make hand washing fun)  com a sua 
criança e explique-lhe a razão da sua importância.  

 

Saiba como a sua escola disponibilizará água durante o dia. Considere 
empacotar uma garrafa de água. 

 

Desenvolva rotinas diárias antes e depois da escola — por exemplo, coisas para 
embalar para a escola de manhã (como desinfetante para as mãos e uma máscara 
adicional (em caso de algo acontecer) e coisas para fazer quando voltar para casa 
(como lavar as mãos imediatamente e lavar a máscara de pano usada (washing 
worn cloth face coverings). 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/public-health-recommendations.html
https://www.hhs.gov/coronavirus/community-based-testing-sites/index.html
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html
https://www.cdc.gov/flu/prevent/whoshouldvax.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/handwashing/handwashing-family.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wash-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wash-cloth-face-coverings.html
http://www.cdc.gov/coronavirus
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Fale (Talk)  com a sua criança sobre as precauções que deve tomar na 
escola. As crianças podem ser aconselhadas a: 

◦ Lavar e higienizar as mãos com mais frequência. 

◦ Manter distância física dos outros alunos. 

◦ Usar uma máscara facial de pano. 

◦ Evitar partilhar objetos com outros estudantes, incluindo garrafas de água, 
dispositivos, instrumentos de escrita e livros. 

◦ Usar desinfetante para as mãos (que contém pelo menos 60% de álcool.) 
Certifique-se de que está a usar um produto seguro. A FDA recolheu produtos 
(recalled products)  que contêm metanol tóxico. Monitorize como se sente e diga a 
um adulto se não se sente bem. 

 

Desenvolver um plano com a família para proteger os familiares que correm 
maior risco de ter doenças graves (at increased risk for severe illness) 

 

Certifique-se de que a sua informação está atual na escola, incluindo 
contactos de emergência e indivíduos autorizados a ir buscar a sua criança à 
escola. Se essa lista incluir qualquer pessoa que corra maior risco de doença 
grave devido ao COVID-19, considere identificar uma pessoa alternativa. 

 

Conheça o plano da sua escola de como comunicarão com as famílias 
quando for identificado um caso positivo ou exposição a alguém com 
COVID-19 e garantir que a privacidade dos alunos seja mantida. 

 

Faça planos para possíveis encerramentos escolares ou períodos de 
quarentena. Se a transmissão está a aumentar na sua comunidade ou se 
várias crianças ou funcionários testarem positivos para o COVID-19, o edifício 
escolar pode fechar. Da mesma forma, se um contacto próximo da sua criança 
(dentro ou fora da escola) for positivo para o COVID-19, a sua criança poderá 
ter de ficar em casa durante um período de quarentena de 2 semanas. Pode 
ter de considerar a viabilidade do teletrabalho, tirar férias do trabalho ou 
identificar alguém que possa tomar conta da sua criança em caso de 
encerramento de edifícios escolares ou quarentena. 

 

Faça planos para o transporte: 
◦ Se a sua criança viaja de autocarro, planeie que use uma máscara facial de 

pano no autocarro e fale com a sua criança sobre a importância de seguir as 
regras do autocarro e quaisquer regras de assentos espaçados. 

◦ Se viaja de carro com outras crianças, planeie que todas as crianças no carro 
e o condutor usem máscaras faciais de pano durante toda a viagem. Se a sua 
escola usa o modelo de coorte, considere encontrar famílias dentro do 
grupo/coorte da sua criança na escola para que possam viajar juntos. 
 

 

Se a sua criança tiver um Plano de Educação Individualizada (IEP) ou Plano 
504 ou receber outro apoio à aprendizagem (por exemplo, tutoria), 
pergunte ao pessoal escolar como estes serviços irão continuar. 

 

Se a sua criança receber terapia da fala, fisioterapia ou outros serviços 
relacionados da escola, pergunte ao pessoal escolar como estes serviços 
irão continuar. 

 

Se a sua criança receber serviços de saúde mental ou comportamental (por 
exemplo, formação em competências sociais, aconselhamento), pergunte ao 
pessoal escolar como estes serviços irão continuar. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/talking-with-children.html
https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-updates-hand-sanitizers-methanol
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-at-increased-risk.html
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Se a sua escola utilizar um modelo de coorte, considere limitar as 
interações fora da escola da sua criança às crianças no mesmo coorte ou a 
atividades onde o distanciamento físico pode ser mantido. 

 

Reforce o conceito de distanciamento físico com a sua criança.  

Fale com os administradores e professores da sua escola sobre os seus 
planos de educação física e atividade física (por exemplo, recreio). 

Opções mais seguras incluem estar ao ar livre quando possível, reduzir o 
número de pessoas num espaço interior, e encorajar os estudantes a ficar 
pelo menos 6 pés (1,8 metros) de distância. 

 

Pergunte como é que a sua escola planeia ajudar a garantir que os 
alunos estão a seguir práticas para reduzir a propagação do COVID-19. 

 

 

Máscaras Faciais de Pano  
Se a sua escola necessitar ou encorajar máscaras faciais de pano 

 
Ações a tomar e pontos a considerar  Anotações  

Deve ter várias máscaras faciais de pano, para que possa lavá-las 
diariamente e ter outras prontas. Escolha máscaras faciais de pano que 

◦ Sirvam bem, mas confortavelmente contra o lado do rosto 

◦ Cubram completamente o nariz e a boca 

◦ São atados com laços à volta da cabeça ou orelhas 

◦ Incluem várias camadas de tecido 

◦ Permitem a respiração sem restrições 

◦ Podem ser lavadas e secas à  máquina sem danos ou alterações na sua forma 

 

Escreva o nome nas máscaras faciais de pano da criança com marcador 
permanente para que não sejam confundidas com as de outras crianças. 

 

Pratique com a criança colocando e tirando as máscaras faciais de pano 
sem tocar no pano. 

 

Explique a importância de usar máscaras faciais de pano e como isso protege 
outras pessoas de ficarem doentes. 

 

Considere falar com a sua criança sobre outras pessoas que podem não ser 
capazes de usar máscaras faciais de pano por razões médicas (por exemplo, asma). 

 

Sirva de modelo para a sua família, usando uma máscara facial de pano, 
especialmente quando está em situações em que o distanciamento físico é 
difícil de manter ou impossível. 

 

Se tem uma criança pequena, ajude a desenvolver o seu conforto a usar 
uma máscara facial de pano e a ver os outros com máscaras faciais. 

◦ Elogie a sua criança por usar uma máscara facial de pano corretamente. 

◦ Coloque uma máscara facial de pano nos animais de peluche da sua criança. 

◦ Desenhe uma máscara facial de pano a cobrir um personagem do livro favorito. 

◦ Mostre imagens de outras crianças usando uma máscara facial de pano. 

◦ Permita que a sua criança escolha a sua máscara facial de pano que satisfaça os 
requisitos que a sua escola possa ter. 

◦ Sugestões da  American Academy of Pediatrics 

 

https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/Cloth-Face-Coverings-for-Children-During-COVID-19.aspx
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Considere fornecer à sua criança um recipiente (por exemplo, saco resselável) 
para levar à escola para guardar as suas máscaras faciais quando não as usam 
(por exemplo, quando estiver a comer). 

 

 

Considerações de Saúde Mental & Bem-Estar Social-Emocional 
 

Ações a tomar e pontos a considerar Anotações 

Fale com a sua criança sobre como a escola estará diferente (por exemplo, 
mesas distantes umas das outras, professores mantendo distância física, 
possibilidade de permanecer na sala de aula durante o almoço). 

 

Fale com a sua criança sobre a escola e sobre as interações com os colegas 
e professores. Descubra como a sua criança se sente e explique-lhe que o 
que ela pode estar a sentir é normal. 

 

Anticipe mudanças de comportamento na sua criança. Preste atenção a 
mudanças como choro excessivo ou irritação, preocupação excessiva ou tristeza, 
hábitos alimentares ou de sono pouco saudáveis, dificuldade em concentrar-se, 
o que pode ser sinal de que a sua criança está a sofrer de estresse e ansiedade 
(stress and anxiety). 

 

Tente assistir a atividades e reuniões escolares. As escolas podem oferecer 
atividades virtuais. Como pai/mãe, mantenha-se informado e conectado para 
reduzir os seus sentimentos de ansiedade e fornecer uma forma de expressar 
quaisquer preocupações que possa ter sobre a escola da sua criança. 

 

Pergunte à sua escola sobre quaisquer planos para reduzir o estigma 
potencial relacionado com ter ou ser suspeito de ter COVID-19. 

 

 
Verifique se a sua escola tem algum sistema para identificar e prestar 
serviços de saúde mental aos alunos que necessitem de apoio. Em caso 
afirmativo, identifique um ponto de contacto para estes serviços na sua 
escola. 

Nome da pessoa que deve 
contactar na escola: 
 
Informação do Contacto:: 

Verifique se a sua escola tem um plano para ajudar os alunos a adaptarem-se ao 
regresso à escola. Os alunos podem precisar de ajuda para se adaptarem à 
forma como o COVID-19 perturbou o seu dia-a-dia. O apoio pode incluir 
aconselhamento escolar e serviços psicológicos (incluindo aconselhamento de 
luto), aprendizagem social-emocional (SEL)- programas e currículos focados, e 
grupos de apoio social/entre os colegas. 

 

Verifique se a sua escola irá fornecer formação para os alunos em perceção, 
incorporando o SEL no currículo da sala de aula (virtualmente ou em pessoa), 
ou apoiar a capacidade de uma criança lidar com o estresse e ansiedade. Caso 
contrário, considere perguntar sobre formas de adicionar isto à aprendizagem 
em casa da sua criança. 

 

Pode servir de exemplo para a sua criança praticando autocuidado: 
◦ Faça pausas 

◦ Durma bastante 

◦ Faça exercício  

◦ Coma bem 

◦ Mantenha-se socialmente conectado 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/for-parents.html
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Como usar máscaras faciais de pano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

USE UMA MÁSCARA FACIAL PARA PROTEGER OS OUTROS 

• Use uma máscara facial que cubra o nariz e a boca 
para ajudar a proteger os outros no caso de estar 
infetado com COVID-19, mas não tem sintomas 

• Use uma máscara facial em ambientes públicos 
quando estiver perto de pessoas que não vivem na 
sua casa, especialmente quando pode ser difícil ficar 
a 6 pés (1,80m) de distância 

• Use uma máscara facial corretamente para máxima proteção 

• Não ponha a máscara facial à volta do pescoço ou 
na testa 

• Não toque na máscara facial e, se o fizer, lave as 
mãos ou use um desinfetante para desinfetar as 
mãos 

 
USE A SUA MÁSCARA FACIAL CORRETAMENTE 

 

 


	Máscaras Faciais de Pano
	Considerações de Saúde Mental & Bem-Estar Social-Emocional

