
Chegada ao Colégio/acolhimento

Queremos muito comecar as aulas
e rever os nossos amigos!

Queremos que se sinta seguro

Utilize a sua máscara de proteção a partir do momento em que 
baixa o vidro do seu carro e lhe é medida a sua temperatura 
corporal. A máscara de proteção deve estar sempre colocada até 
que termine a sua circulação do campus;

A medição da sua temperatura corporal é feita de manhã, quando 
traz o seu filho(a) ao Colégio e de tarde,  quando o vem buscar;

Se o dispositivo ficar vermelho (sinal de febre),  será feita uma 
segunda medição de verificação. Caso se confirme o resultado, 
o seu filho terá de regressar a casa;

Estacione o seu carro, de acordo com as orientações do 
segurança, respeitando as regras de distanciamento físico;

Dirija-se ao portão atribuído à sala do seu educando, onde 
encontrará um colaborador que o receberá. As mãos e calçado
do seu filho serão desinfetados com uma solução alcoólica (não 
sendo necessário trazer um par de sapatos para utilizar 
exclusivamente no colégio);

No acolhimento, à hora de chegada acordada, estarão 
colaboradores junto ao portão que receberão o seu educando 
com todo o cuidado.

Estamos protegidos

Todos os nossos colaboradores utilizam máscara de 
proteção e fazem recolha de temperatura na entrada 
ao serviço;

A desinfeção do calçado é feita na entrada, sempre 
que há uma deslocação a outros edifícios do campus 
e na entrada para a sala de aula.

A prática de higienização e desinfeção das mãos é 
frequente;

A higienização e desinfeção das superfícies é 
acautelada;

A utilização privilegiada do exterior e a dimensão dos 
espaços interiores são aspetos potenciadores da 
segurança sanitária.

Não se esqueça de levar a sua máscara de proteção para quando 
estiver a circular no campus;

No regresso à família, no horário por si indicado, dirija-se junto ao 
portão. O seu filho será entregue com todo o cuidado;

Se não encontrar, de imediato, um colaborador junto ao portão, 
aguarde junto ao mesmo. Não demorará muito a ser recebido;

Assim que estiver com o seu filho é importante que agilize a sua saída 
do campus, por forma a facilitar o estacionamento,  a circulação 
interna e a entrega ágil das restantes crianças. Aproveite o momento 
da viagem de carro para pôr a conversa em dia com o seu filho!

Quando lavar a roupa do seu filho, dê preferência a um ciclo de 
lavagem mecânica, com temperatura elevada (60.º C).

Este documento não dispensa a leitura do Plano de Contingência.

Regresso à família

Antes de sair de casa

Prepare a sua máscara de proteção. Para si a utilização de máscara é 
obrigatória. Para o seu filho,  recomendamos a utilização de máscara nos 
espaços interiores.

Lave as mãos do(s) seu(s) filho(s) e as suas;

Traga uma muda de roupa para o seu filho dentro de um saco descartável;

Traga chapéu/boné e protetor solar (facultativo);

No Inverno,  poderão ser solicitadas botas de borracha e capas/casacos 
protetores de chuva. Queremos continuar a “brincar na rua”;

Levar brinquedos de casa para a escola é sempre uma tentação. Contudo, 
a verdade é que os brinquedos, ao circularem entre espaços,  são agentes 
que  têm um impacto significativo na eficácia, não só,  das medidas de 
prevenção e segurança sanitária interna, mas também, naquelas que a 
própria família  implementa no seu dia-a-dia em casa e no seu carro;

Sempre que possível reduza o número de adultos que entrega e vai buscar 
o seu filho(a) ao Colégio. Menos pessoas, maior proteção;

Se tiver qualquer dúvida ou questão, não hesite, pergunte
à equipa de sala ou envie email para geral@colegiocortereal.pt.

Durante o dia, no Colégio

A garrafa de água individual deverá ser descartável, preferencialmente. 
Se o seu educando trouxer uma garrafa de água reutilizável, a mesma 
irá para casa, diariamente, para ser higienizada.
Caso opte pela garrafa descartável, a mesma será reciclada.
A escolha é sua;

Tendo em conta as circunstâncias atuais, a lavagem dos dentes
não se realizará no Colégio;

A partir do dia 17 de setembro, as mochilas deverão permanecer
no colégio, indo para casa no final de cada semana;

Sempre que possível, privilegiaremos a realização de atividades
no espaço exterior.

MAS... TAMBÉM QUEREMOS ESTAR SEGUROS!...
...POR ISSO, SE ALGUM DOS ELEMENTOS DO SEU AGREGADO FAMILIAR ESTIVER 
COM SINTOMAS, PERMANEÇA EM CASA, CONTACTE O SNS24 - 808 24 24 24
E O COLÉGIO. QUEREMOS ACOMPANHAR A SITUAÇÃO!


