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Caros Alunos, 
 
estamos a viver numa fase muito crítica desta pandemia, com o número de 
pessoas infetadas por COVID-19 a aumentar drasticamente, afetando o 
nosso dia a dia com consequências sociais e familiares que precisamos de 
minimizar. Por isso, face ao reforço de medidas de segurança que foram 
anunciadas pelo Governo nos últimos dias, importa relembrar que cabe a 
cada um de nós contribuir para a diminuição deste grave problema de saúde 
pública, através da prevenção do risco de contaminação pelo vírus com a 
adoção de comportamentos responsáveis, dentro e fora do Colégio e que já 
são bem conhecidos por todos. 
 
Relembramos, assim, os procedimentos que devem adotar dentro dos 
espaços do Colégio:   
  
1. as salas de aula estão abertas para que os alunos possam entrar de 

imediato, colocar os telemóveis nos cacifos, dirigirem-se ao respetivo 
lugar, colocar a mochila junto à mesa e aguardar o início da aula 
serenamente. Este procedimento deve ser adotado ao longo do dia, no 
caso dos alunos do ensino secundário; 

2. uso obrigatório da máscara em todos os locais do Colégio; 
3. lavagem frequente das mãos ou desinfeção com álcool gel. Apesar de 

haver dispensadores de álcool gel nos espaços do Colégio, como já foi 
solicitado anteriormente, cada aluno deve trazer de casa álcool gel e 
higienizar as mãos no final das aulas, antes de sair da sala para ir para o 
recreio. Da mesma forma, ao regressarem para as aulas devem higienizar 
as mãos nos dispensadores de álcool gel que se encontram disponíveis 
nos locais assinalados. A utilização do álcool gel deve ser feita com 
responsabilidade para que seja evitado desperdício desnecessário;  

4. nas casas de banho e refeitório, devem lavar as mãos com rigor, de acordo 
com as normas recomendadas e enxuga-las com papel. Alertamos, 
também, que o uso do papel para enxugar as mãos deve ser responsável, 
utilizando apenas o estritamente necessário para que seja evitado 
desperdício no seu uso; 

5. respeitar sempre os circuitos de mobilidade definidos para cada um dos 
espaços;  

6. manter o distanciamento necessário nos intervalos; 
Jamais devem estar muito próximos dos colegas no momento em que 
estão sem máscara para comer. Recordamos que não podem retirar a 
máscara nos corredores para comer. Apenas devem fazê-lo quando 
estiverem fora do edifício e devidamente afastados dos colegas; 

7. os intervalos deverão ser passados no exterior do edifício sempre que 
não chover. É obrigatório permanecer no espaço que está destinado a 
cada turma, evitando-se, assim, ao máximo o contacto com alunos de 
outras turmas. A rotatividade de espaços realizar-se-á a cada 15 dias; 
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8. durante o tempo de chuva, para maior segurança de todos, os alunos 
deverão permanecer dentro da sua sala de aula, a qual estará 
devidamente arejada, mantendo-se no seu lugar e cumprindo 
obrigatoriamente as regras de segurança estabelecidas para a utilização 
deste espaço. Poderão comer, mantendo os cuidados necessários, 
nomeadamente não estar de frente para os colegas;  

9. jamais deverão ir para a mesa de outros colegas ou tocar nas coisas de 
outros alunos.  Em caso de necessidade, os alunos poderão sair da sala 
para ir à casa de banho ou ao bar, respeitando os circuitos de mobilidade, 
o distanciamento social e as regras de segurança estipuladas em cada 
um dos espaços referidos;  

10. é muito importante que cada um respeite os procedimentos de limpeza: 
é expressamente proibido deitar lixo para o chão ou deixar resíduos 
debaixo das mesas, principalmente máscaras ou lenços de papel. Da 
mesma forma, é proibido deixar livros e material escolar debaixo das 
mesas;  

11. dada a situação critica pelo elevado número de contágios que se tem 
verificado diariamente no país, no sentido de haver uma maior prevenção 
nesta fase, foram redefinidos temporariamente os procedimentos quanto 
à utilização dos balneários e à prática da aula de Educação Física: os 
balneários servirão apenas de vestiário, não sendo possível a utilização 
dos chuveiros; é obrigatório o uso permanente de máscara dentro e fora 
do balneário; os alunos deverão levar à máscara para aula de Educação 
Física, podendo retirá-la apenas na realização de exercícios, conforme 
orientação do professor. 

 
Alertamos também para o risco grave da não utilização da máscara, da não 
higienização frequente das mãos e do não cumprimento do distanciamento 
entre pessoas, fora dos espaços do Colégio. Assim pedimos a todos um 
esforço extra na adoção dos comportamentos corretos nesta fase crítica. 
Tudo quanto cada um de nós for capaz de fazer para travar os focos de 
infeção será fundamental. Quanto mais rigorosos formos para connosco 
próprios e para com os nossos comportamentos, mais rapidamente 
podemos libertar-nos destas amarras que nos impedem de viver como 
desejamos. 

 
Ao protegermo-nos a nós próprios, estamos a proteger também aqueles 

que nos são mais próximos: a família, os amigos, a comunidade escolar.  
      
 Colégio Internato Claret, 19.out.2020 

 
 
 

 
 

Dr. Vítor Pacheco 
Diretor Pedagógico 


