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Caldas da rainha, 1 de setembro de 2020 

 

Caros docentes e não docentes, 

No seguimento das recomendações da Direção-Geral de Saúde e da DGESTE e considerando a necessidade de proteger 

toda a comunidade educativa, para que o ano letivo 2020/2021 possa decorrer de forma segura e para mitigar qualquer 

possibilidade de contágio, impõe-se que sejam assegurados procedimentos por todos os intervenientes da comunidade 

educativa. 

Assim, é feita uma nova revisão ao Plano de Contingência do Colégio Rainha D. Leonor e implementam-se medidas de 

redução de eventual risco de transmissão do SARS-CoV-2, em ambiente escolar, que compreendem, essencialmente, 

condições específicas de funcionamento, regras de higiene, etiqueta respiratória e distanciamento físico, bem como um 

conjunto de procedimentos, através da implementação de um plano de medidas que mitigue a possibilidade de contágio, 

garantindo a segurança de toda a comunidade educativa. 

 

 

HORÁRIO 

 

 O CRDL está aberto das 7h45 às 20h, contudo, recomenda-se, tendo em conta o contexto de pandemia, que a 

permanência dos alunos na escola se cinja ao período da atividade letiva e/ou ao mínimo indispensável para 

apoiar as famílias no âmbito das suas necessidades. 

 O CRDL mantém os formatos de horário habituais, uma vez que a lotação do edifício o permite. 

 Alunos que almoçam no refeitório escolar: cada turma tem no seu horário a indicação da hora em que poderá 

usar o refeitório. Esta indicação é de cumprimento obrigatório, uma vez que as turmas foram distribuídas de 

forma a não concentrar vários alunos no mesmo espaço. 

 Os horários poderão sofrer alterações caso, por indicação expressa da Direção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares ou da Autoridade de Saúde Pública, se transite para o regime misto ou não presencial. 

 

 

CONDIÇÕES 

 O pessoal docente e não docente com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 não devem apresentar-se na 

escola. Devem contactar a Linha SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para 

o efeito, e proceder de acordo com as indicações fornecidas, pelos profissionais de saúde.  

 Qualquer episódio de sintomas verificados fora da escola deve ser reportado à Direção Pedagógica. 

 Não frequentar, enquanto medida preventiva, o Colégio Rainha D. Leonor, caso tenha tido contacto direto com 

alguém infetado com Covid-19 ou a aguardar resultados. 
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PROCEDIMENTOS PERANTE A IDENTIFICAÇÃO DE UM CASO SUSPEITO 

 

 O pessoal docente e não docente deve estar informado sobre o Plano de Contingência interno e os 

procedimentos perante a identificação de um caso suspeito de COVID-19. 

  Perante a identificação de um caso suspeito (se detetado no estabelecimento de ensino), este deve 

encaminhar-se ou ser encaminhado para a área de isolamento previamente definida e pelos trajetos definidos 

no Plano de Contingência de cada escola. 

  Deve ser contactada a Linha SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o 

efeito, e proceder de acordo com as indicações fornecidas. 

 A Autoridade de Saúde local deve ser imediatamente informada do caso suspeito, e devem ser fornecidos os 

dados (nome, data de nascimento, contato telefónico) das pessoas que integram o(s) respetivo(s) grupo(s) 

(alunos, pessoal docente e não docente) do caso suspeito, de forma a facilitar a aplicação de medidas de saúde 

pública aos contactos de alto risco. 

 Reforçar a limpeza e desinfeção das superfícies mais utilizadas pelo caso suspeito e da área de isolamento. 

 Os resíduos produzidos pelo caso suspeito devem ser acondicionados em duplo saco, de plástico e resistente. 

 

 
 

SALAS DE AULA 

 

 As aulas de cada turma decorrem, sempre que possível, na mesma sala e com lugar fixo por aluno. 

 Nas salas, devem ser mantidas as medidas de distanciamento, garantindo a maximização do espaço entre 

pessoas. Assim: 

i. As mesas devem ser dispostas, sempre que possível, junto das paredes e janelas, de acordo com a estrutura 

física das salas. 

ii. As mesas devem estar dispostas, preferencialmente, com a mesma orientação. Podendo ainda optar-se por 

outro tipo de organização do espaço, evitando uma disposição que implique ter alunos virados de frente 

uns para os outros; 

iii. Sempre que possível, deve garantir-se um distanciamento físico entre os alunos e alunos/docentes de, pelo 

menos, 1 metro, sem comprometer o normal funcionamento das atividades letivas. 

 Em cada sala de aula está colocado um recipiente, no qual só deverão ser colocados os toalhetes/lenços de papel 

utilizados. Será, no entanto, obrigatório que cada aluno apresente em cima da mesa lenços descartáveis e um 

frasco de álcool gel (1.º Ciclo ao ES). 

 No fim de cada momento letivo, as janelas deverão ficar abertas para arejamento. A responsabilidade do 

arejamento cabe ao docente. 
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 Na eventualidade de contaminação (espirros) da mesa/computador, o mesmo deverá será limpo com um kit 

existente em cada corredor/setor. 

 No final de cada dia, os funcionários auxiliares deverão ter um cuidado redobrado com a limpeza de mesas, 

computadores, teclados, ratos, material de apoio, brinquedos, corrimão, maçanetas, apagadores, etc. 

 Os professores de BG/CNAT são responsáveis pela supervisão da higienização das salas técnicas. 

 Ao longo do dia, maçanetas e outras superfícies são higienizadas várias vezes, cumprindo as normas enviadas 

para as escolas. 

 Sempre que entrarem e saírem da sala de aula, os alunos e professores desinfetam as mãos.   

 Em sala de aula, os alunos não podem trabalhar em pares nem em grupo, se tal comprometer o distanciamento 

de segurança. 

 Sempre que um aluno usar o apagador do quadro ou o marcador, os mesmos deverão ser desinfetados antes e 

depois da sua utilização. 

 Dentro da sala de aula, respeitar o distanciamento recomendado pela DGS. 

 Manter portas abertas de forma a evitar o toque frequente em superfícies.  

 Deve ser maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, berços e/ou 

espreguiçadeiras, o que pode ser garantido pelo cumprimento da distância recomendado pela DGS, entre 

crianças, ou por outras medidas indicadas nos pontos seguintes (como por exemplo, na sesta). 

 O acesso à sala é limitado apenas aos profissionais afetos à mesma. 

 É mantida a mesma sala de atividades para cada grupo, de forma a evitar a circulação das crianças e profissionais. 

 Os alunos não podem emprestar material escolar. 

 No final da aula de TIC ou de aulas de computadores dos Cursos Profissionais, cada aluno deverá desinfetar o 

teclado e o rato. No início da aula este procedimento deverá ser repetido. Cabe ao docente da turma 

supervisionar este procedimento. 

 Os computadores da biblioteca poderão ser usados para pesquisas e trabalhos, desde que esteja um 

docente/funcionário neste espaço. Cada aluno deverá desinfetar o teclado/rato no final da sessão. 

 Numa primeira fase (mês de setembro e outubro), as aulas de Música/EV/ET serão realizadas na sala de aula da 

turma. Quando as aulas voltarem a ser dadas nas salas técnicas, cada aluno deverá desinfetar a sua mesa. 

 Os professores de Educação Física deverão seguir evitar a partilha de material (Recursos Materiais), sem que seja 

higienizado entre utilizações. 

 As aulas de EF dever ser, preferencialmente, na rua. 

 Os professores de EF devem garantir que os alunos não entram no espaço afeto à atividade desportiva com 

calçado do exterior. 

 Quando as crianças não tenham a locomoção adquirida e necessitem de estar em berços, espreguiçadeiras, ou 

outro equipamento de conforto para o efeito, será garantida a existência de um equipamento por criança, e esta 

deverá utilizar sempre o mesmo.  

 Está garantida a existência de um catre (colchão) por criança, e esta utilizará sempre o mesmo. 
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 Os catres (colchões) estão separados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico possível, 

mantendo as posições dos pés e das cabeças das crianças alternadas. 

 Todos os funcionários da creche devem usar máscara cirúrgica de forma adequada. 

 Todo o espaço deve ser higienizado de acordo com a Orientação 014/2020 da DGS, incluindo brinquedos, 

puxadores, corrimãos, botões e acessórios em instalações sanitárias, teclados de computador e mesas.  

 
 

ENTRADAS, SAÍDAS E CIRCULAÇÃO 

 Os colaboradores terão de colocar uma máscara antes de entrarem no recinto. A máscara é retirada apenas 

quando o colaborador regressar a casa, já fora do recinto escolar.  

 O colaborador deverá dirigir-se à Secretaria para medir a temperatura. Os colaboradores que apresentarem 

uma temperatura superior a 37.5 não poderão permanecer na escola.  

 Higienizar as mãos à entrada e à saída do recinto escolar, com solução antisséptica de base alcoólica (SABA). 

 Sempre que entrarem e saírem da sala de aula, os colaboradores desinfetam as mãos.   

 Lavar frequentemente as mãos com água e sabão durante a permanência no espaço escolar. 

 Cumprir os circuitos e procedimentos no interior do Colégio, que promovem o distanciamento físico, 

nomeadamente no percurso desde a entrada da escola até à sala de aula e nos acessos aos locais de 

atendimento.  

 No estabelecimento de ensino, dentro e fora dos edifícios as pessoas devem procurar respeitar o distanciamento 

físico mínimo de 1,5 metros. 

 Os docentes deverão evitar deixar artigos pessoais em cima das mesas das salas de professores. 

 Manter portões e portas abertas de forma a evitar o toque frequente em superfícies. 

 Na sala de professores e na dos não docentes, cada colaborador deve higienizar o seu próprio espaço pessoal. 

Intervalos e horas de almoço 

a) Os intervalos (com ou sem saída da sala de aula) têm a duração de 5 a 15 minutos. 

b) Estão proibidas deslocações para cafés/restaurantes e outros estabelecimentos nos intervalos. 

c) Os alunos são aconselhados a trazer o lanche da manhã/tarde de casa. O uso do bar da escola, nos intervalos 

maiores, será dividido em duas partes: 10h25-10h35 – 2.º Ciclo e 3.º Ciclo; 10h37-10h47-Ensino Secundário.  

d) Os alunos não podem retirar a máscara/viseira no intervalo, excetuando quando quiserem comer. Neste caso, 

os alunos respeitam a distância de segurança em relação aos restantes colegas e colocam a máscara/viseira 

imediatamente após terem ingerido a refeição. 

e) Nos intervalos de 15 minutos da manhã e da tarde apenas podem frequentar a zona da Papelaria os alunos 

que se desloquem ao bar ou que necessitem de fazer compras na Papelaria. 

f) Os alunos devem privilegiar as zonas exteriores. No caso de chuva ou frio, os alunos são distribuídos por zonas: 

Ciclos Espaços 

2.º Ciclo Átrio biblioteca – r/c (Zona A) 

3.º ciclo Átrio biblioteca 1.º andar (Zona B) 
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ES - CH Átrio secretaria R/C (Zona C) 

ES - EP Bar e corredor técnicas (Zona D) 
 

 

 

 

 

 

g) No caso do exterior, é recomendada a seguinte distribuição. 

Ciclos Espaços 

2.º Ciclo Zona dos brinquedos e campo de jogos 

(Zonas A e B) 3.º ciclo 

ES - CH Esplanada nova/frente do edifício  

(Zonas C e D) ES - EP 

h) A frequência do refeitório obedece ao horário entregue aos alunos. Nenhum aluno pode usar o refeitório fora 

do horário estipulado para tal. 

i) Os alunos desinfetam as mãos à entrada do refeitório e colocam-se em fila, com o devido distanciamento (ver 

marcas no chão). 

j) Os alunos mantêm a máscara colocada até iniciarem a refeição e voltam a colocar a mesma imediatamente 

após terem almoçado. 

k) No final da refeição, de modo a sinalizar que o espaço de refeição foi utilizado, os alunos colocam a cadeira 

virada ao contrário em cima da mesa. 

l) Caso os alunos optem por almoçar fora da escola, deverão fazê-lo em casa. Estão desaconselhadas refeições 

em restaurantes/cafés e estabelecimentos similares. Salienta-se que, em estado de contingência, existe o 

dever cívico de confinamento. 

m) Os alunos que optarem por almoçar no Bar terão de obedecer aos sinais de lotação colocados na janela (verde 

– pode entrar; vermelho – tem de aguardar na rua).  

n) O Bar, enquanto zona de lazer, não poderá ser usado no período entre as 12h30 e as 14h20. 

o) O serviço de refeitório é assegurado de acordo com as normas enviadas para os refeitórios escolares. 

p) Os talheres e guardanapos são fornecidos dentro de embalagem. 

q) Higienização e desinfeção de mesas e cadeiras, após cada utilização. 

r) Remoção de artigos decorativos e outros objetos das mesas. 

s) Boa ventilação e renovação do ar. 

Entradas, saídas e circulação  

Procurando evitar a concentração de alunos à entrada da escola no período das 8h30, estipulou-se a seguinte distribuição 

na entrada: 

 - alunos que entram entre as 8h15 e as 8h40 

Portaria Hortas Urbanas Portaria Edifício Pré-Escolar 

10.º, 11.º e 12.º 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º 

a) À saída da portaria, os alunos deverão manter o distanciamento social recomendado. 

b) Dentro da escola, os alunos deverão circular pela direita e/ou obedecer aos circuitos estabelecidos. 

c) Quando os professores vão buscar os alunos ou quando estão para sair da sala, deve ser feito um compasso de 

espera, para as turmas não entrarem/saírem em simultâneo. 
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d) Ao subir para as salas de aula, os alunos deverão deslocar-se em fila ordenada, com pelo menos 1,5 metro de 

distanciamento.  

e) No que diz respeito às entradas e saídas para o edifício, estipulou-se o seguinte esquema. 

- os 5.º, 6.º e 7.º anos entram e saem pelo átrio da Biblioteca. 

- o 8.º A e o  9.º A entram pelo átrio da Secretaria e saem pelo átrio da Biblioteca. 

- o 10.º A, 10.ºB, o 11.º A, o 11.º C, 12.º C e o 12.º A entram e saem pelo átrio da Secretaria. 

- o 10.º C, o 10.ºD 11.º C, o 11.º D, 12.º B entram e saem pelas escadas do campo de jogos. 

f) Sempre que entrarem e saírem da sala de aula, os alunos e professores desinfetam as mãos.   

 

Entradas, saídas e circulação da creche e pré-escolar 

a) As crianças deverão chegar, preferencialmente, entre as 8h30 – 9h30, intervalo de horário em que as crianças 

são entregues diretamente na sua sala, de acordo com o esquema abaixo apresentado. 

b) Procurando diminuir a concentração de pessoas, as entradas e saídas das crianças, das cinco salas, irão 

realizar-se de diferentes formas:  

- Creche – 1 ano – Porta da Sala (passar vedação) 

- Creche – 2 anos – Porta da Sala (passar vedação) 

- Pré Sala 1 – Porta próxima à horta (passar vedação) 

- Pré Sala 2 – Porta Sala (passar vedação) 

- Pré Sala 3 – Porta Sala (passar vedação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Em circunstâncias de extrema necessidade, autoriza-se que as crianças sejam entregues entre as 7h45 e as 8h30. 

Neste intervalo de horário as crianças são entregues na entrada da sala polivalente (a seguir à vedação). Para 
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melhor organização da escola, solicitamos aos EE/pais que informem as educadoras desta necessidade, via e-

mail. 

d) À entrada as crianças, educadoras e auxiliares desinfetam as mãos. A desinfeção repete-se ao longo do dia, de 

acordo com as normas da DGS. 

e) Os pais/ee não poderão entrar no edifício. 

f) As crianças trocarão de calçado (ver nota “artigos pessoais”) à entrada do edifício. 

g) Também as educadoras e funcionárias trarão um calçado próprio. 

h) O espaço polivalente será usado apenas para as refeições. Em prolongamento de horário, as crianças estarão na 

sua sala de aula e/ou no exterior. 

i) De acordo com as normas da DGS, apenas os adultos usarão máscara. Assim, também os pais/ee deverão usar 

máscara no recinto escolar. 

j) O número de pessoas autorizadas a entregar/recolher cada criança deve ser limitado. 

k) Serão definidos circuitos de circulação interna dentro do edifício. 

 

REUNIÕES E ATIVIDDES 

 Os diretores de turma terão uma hora de atendimento semanal, sendo que a forma privilegiada de contacto 

deverá ser a digital. Caso o pai/ee/dt/educador sinta necessidade de reunir presencialmente, deverá ser feito 

agendamento, evitando, desta forma, concentrações. Assim, nenhum pai/ee poderá comparecer no horário de 

atendimento sem marcação prévia e deverá atender às medidas de higiene e distanciamento.  

 De forma a não concentrar pais/crianças nas horas de entrada/saída, o pedido de informações ou passagem de 

recados junto da educadora/auxiliar deve ser evitado, privilegiando-se o contacto via e-mail/telefónico. 

 Nesta fase, são canceladas festas e outras atividades que concentrem um elevado número de participantes. 

 As crianças da creche e pré-escolar acompanhadas por técnicos e/ou docentes da Intervenção Precoce manterão 

esse apoio, contudo, caso sejam pessoas externas à escola, deverá ser solicitada autorização, de acordo com a 

minuta disponibilizada pelo CRDL. 

 Desenvolvimento de atividades, preferencialmente, em pequenos grupos ou individualmente, quando possível. 

 Privilegiar atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, evitando aqueles que, pelas suas 

características, apresentam maior risco de contaminação. 

 Sempre que possível, assegurar que os objetos partilhados entre crianças são devidamente desinfetados entre 

utilizações. 

 

 

ARTIGOS PESSOAIS 

 

 Os colaboradores não podem partilhar artigos pessoais. 
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MANUSEAMENTO DE MATERIAIS 

 

 Em nenhuma ocasião o professor deve usar material escolar do aluno nem vice-versa. 

 Sempre que um aluno usar o apagador do quadro ou o marcador, os mesmos deverão ser desinfetados 

antes e depois da sua utilização. 

 No final da aula de TIC ou de aulas de computadores dos Cursos Profissionais, cada aluno deverá 

desinfetar o teclado e o rato. No início da aula este procedimento deverá ser repetido. Cabe ao docente 

da turma supervisionar este procedimento. 

 Em situações de teste ou outros trabalhos entregues presencialmente, tanto os professores como os 

alunos devem tomar as devidas precauções. Assim, recomenda-se que o professor entregue os 

testes/materiais com luvas e que os recolha da mesma forma. O professor poderá, ainda, colocar os 

testes em quarentena de 48h.  

 

 

SERVIÇOS 

 O acesso ao Bar está condicionado à sua lotação. 

 Na papelaria e na Secretaria terão de respeitar a distância de segurança indicada no chão. 

 Deverá evitar-se, se possível, o acesso à papelaria e secretaria nos seguintes intervalos de tempo: 8h20-

8h40; 10h25-10h50; 12h40-14h20. 

 

 

ATIVIDADE LETIVA EM CONTEXTO DE PANDEMIA 
 

 

 Regime Presencial 

As aulas decorrerão, por regra, em regime presencial. Caso as circunstâncias o obriguem, e de acordo com a 

indicação do Ministério da Educação, deverá ser dada prioridade na frequência de aulas presenciais aos alunos 

da Creche, do Jardim de Infância, do 1.º e 2.º Ciclos. 

 

 Regime misto 

A transição para o regime misto carece de autorização por parte da DGE, ouvida a autoridade de saúde 

competente. Caso seja determinado este regime, o Colégio Rainha D. Leonor adotará um dos seguintes sistemas 

funcionamentos, consoante o nível identificado. 

Nível 1 (nível de eleição) 

 As turmas serão divididas em dois grupos e será adotada uma rotina semanal nesta divisão.  

 Metade da turma frequentará as aulas presencialmente, de acordo com o horário habitual e a segunda 

metade assistirá às aulas e participará de forma síncrona (cumprindo o mesmo horário), através da 

plataforma MEET ou Webex. Todos os materiais estarão disponibilizados na plataforma Classroom. 
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 Os alunos que se encontram em casa realizam as tarefas e enviam pela plataforma escolhida. 

 Caso algum aluno não possa assistir, a aula será gravada e disponibilizada. A gravação da aula apenas 

será disponibilizada, caso seja apresentada uma justificação para a ausência do aluno. 

 Os alunos com medidas seletivas e/ou adicionais frequentam as aulas de forma presencial, à exceção 

de casos de saúde devidamente identificados e comprovados. 

Nível 2 

 O horário semanal da turma será dividido em dias de frequência presencial e dias de aula à distância. 

Ex.: 3 dias presenciais e 2 dias à distância ou vice-versa. 

 Os professores estipularão tarefas para os alunos realizarem em casa, de forma autónoma. As tarefas 

serão corrigidas presencialmente, ou, em casos em que tal se justifique, na plataforma Classroom. 

Nível 3 

 A presença na escola, de acordo com o horário habitual, será dividida por ciclos de ensino, sendo que 

os ciclos abaixo do 3.º apenas ficarão em casa por indicação da autoridade de saúde competente. Ex.: 

O 3.º Ciclo frequentará as aulas presenciais numa semana e na semana seguinte frequentará o Ensino 

Secundário. 

 Nas semanas não presenciais, os alunos terão aulas síncronas e assíncronas, sendo disponibilizado um 

plano de aula semanal na plataforma Classroom. 

Nota: Caso se transite para o regime misto, os critérios de avaliação tal como o calendário dos instrumentos de avaliação 

poderão sofrer alterações, estando os mesmos já previstos ao nível de cada Departamento. 

 

 Regime Não Presencial 

A transição para o regime não presencial carece de autorização por parte da DGE, ouvida a autoridade de 

saúde competente. Caso seja determinado este regime, as aulas decorrerão à distância. 

 Sempre que possível, o horário da turma não sofrerá alterações. 

 As aulas serão divididas em síncronas (em direto, por videoconferência) e assíncronas (trabalho 

autónomo, mas orientado pelo docente). 

 Cada disciplina terá, no mínimo, 1h síncrona marcada no horário, sendo que as disciplinas com maior 

carga letiva terão mais.  

 Todos os alunos terão uma conta GSuite, para acederem à plataforma Classroom. 

 Os docentes elaborarão planos de aula, seguindo o modelo adotado no 3.º período do ano letivo 19/20, 

e colocarão os mesmos na plataforma Classroom. Todas as tarefas serão enviadas e corrigidas nessa 

plataforma. 

 Os pais/encarregados de educação receberão um Roteiro de Ensino à Distância, onde estarão 

contemplados todos os procedimentos e outras informações importantes relativas a assiduidade, 

avaliação, regras, etc. 

Nota: Caso se transite para o regime não presencial, os critérios de avaliação tal como o calendário dos instrumentos 

de avaliação poderão sofrer alterações, estando os mesmos já previstos ao nível de cada Departamento. 
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Ofertas profissionalizantes 

 No âmbito dos regimes misto e não presencial, relativamente aos ciclos formativos das ofertas profissionalizantes de nível 

básico e secundário, a formação prática ou a formação em contexto de trabalho, previstas nas matrizes curriculares dos 

respetivos cursos, podem ser realizadas através de prática simulada. 

 Nos anos terminais dos cursos profissionais, quando não seja possível cumprir a totalidade das horas previstas nos respetivos 

referenciais de formação em regime presencial cabe aos órgãos próprios de cada escola decidir sobre a avaliação final de 

cada aluno e correspondente conclusão e certificação do curso. 

 Na avaliação final, as escolas têm por referência o nível de competências evidenciado pelos alunos face ao perfil de 

competências definido para cada curso e ao Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 Têm lugar em regime presencial, garantindo-se o cumprimento das orientações das autoridades de saúde, as disciplinas ou 

UFCD de natureza prática e a formação em contexto de trabalho que não possam ter lugar em regime misto ou não 

presencial, por requererem a utilização de espaços, instrumentos ou equipamentos específicos. 

 

 

LIMPEZA 

 

  Os WC, salas, maçanetas e outras superfícies são higienizadas várias vezes ao dia, cumprindo as normas 

enviadas para as escolas e dadas a conhecer aos auxiliares, tal como os horários com tarefas que foram 

distribuídos. 

 As salas de aula devem ser arejadas (janelas abertas). 

 

 

 

INFORMAÇÃO SOBRE O USO DE MÁSCARAS 
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Nota: O colaborador poderá optar por uma máscara descartável ou uma máscara reutilizável. Nesta fase, será oferecido a cada 
colaborador uma máscara comunitária e estarão também disponíveis máscaras descartáveis, para quem não tiver. 
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