
 

                                                                      

 

INFORMAÇÃO A TODA A COMUNIDADE  

QUEM DEVE UTILIZAR MÁSCARA NAS ESCOLAS?  

“Qualquer pessoa com idade superior a 10 anos, e, no caso dos alunos, a partir do 2.º ciclo do ensino básico, 

independentemente da idade, deve obrigatoriamente utilizar máscara comunitária certificada ou máscara 

cirúrgica para o acesso ou permanência no interior dos estabelecimentos de educação e/ou ensino;  

• Esta obrigatoriedade não se aplica nos espaços de recreio ao ar livre, sem prejuízo de ser recomendado o 

uso de máscara sempre que se verifiquem aglomerados de pessoas;  

• Para as crianças que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico, independentemente da idade, a utilização de 

máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica é recomendada para o acesso ou permanência no 

interior dos estabelecimentos de educação e/ou ensino, como medida adicional de proteção uma vez que 

estas crianças não se encontram vacinadas. Nos espaços de recreio ao ar livre, pode ser utilizada máscara 

sempre que se verifiquem aglomerados de pessoas;  

• A utilização de máscara deve ser sempre adaptada à situação clínica, nomeadamente nas situações de 

perturbação do desenvolvimento ou do comportamento, insuficiência respiratória ou outras patologias, 

mediante avaliação caso-a-caso pelo médico assistente.” In: Referencial Escolas: controlo da transmissão de 

covid19 em contexto escolar. SNS/DGS. 30.09.2021 (texto integral disponibilizado em:  
https://www.mariaveleda.net 

 

 De acordo com o conteúdo acima citado, solicitamos a toda a comunidade a maior das precauções na 

utilização das máscaras como meio de proteção e de controlo da transmissão do Covid 19, pelo 

que recomendamos o seguinte:  

Para as crianças do 1º Ciclo  

• A utilização da máscara comunitária ou cirúrgica pelas crianças de 1º ciclo é recomendada para o 

acesso ou permanência no interior dos estabelecimentos de educação e/ou ensino, como medida 

adicional de proteção da criança, dos adultos e de toda a comunidade e familiares; 

• No recreio, ao ar livre, em situações de aglomeração, as máscaras devem ter o mesmo tipo de 

utilização, por uma questão de coerência e critério, na salvaguarda da saúde e interesse das 

crianças, uma vez que as mesmas ainda não se encontram vacinadas;    

Para os restantes alunos, do 2º Ciclo ao secundário e para toda a comunidade educativa  

• Qualquer pessoa com idade superior a 10 anos, e, no caso dos alunos, a partir do 2.º ciclo do ensino 

básico, independentemente da idade, deve obrigatoriamente utilizar-se máscara comunitária 

https://www.mariaveleda.net/


certificada ou máscara cirúrgica para o acesso ou permanência no interior dos estabelecimentos 

de educação e/ou ensino; 

• No recreio, ao ar livre, em situações de aglomeração, as máscaras devem ter o mesmo tipo de 

utilização, por uma questão de coerência e critério, na salvaguarda da saúde e interesse dos 

alunos, uma vez que nem todos ainda se encontram vacinados.   

 

Contamos com todos na proteção dos interesses das nossas crianças, jovens e adultos e de toda a 

comunidade educativa.  

 

Muito obrigada! 

Loures, 02 de setembro de 2021 

A Diretora  

Irene Louro 


