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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DI ISTITUTO  

PER EMERGENZA COVID-19 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 84 del 07.08.2020 

Pacto de responsabilidade mútua entre o Rachel Behar State Comprehensive Institute e as famílias 

dos alunos matriculados em relação a medidas de organização, saúde e higiene e comportamentos 

individuais visando conter a propagação do contágio Covid-19. 

O SEGUINTE CONTRATO DE CO-RESPONSABILIDADE É INERENTE À CONDUTA A SER ADOTADA 

PARA CONTER A PROPAGAÇÃO DO VÍRUS COVID-19. 

Em particular, o pai declara: 

▪ estar ciente das medidas de contenção de contágio em vigor até hoje; 

▪ que o filho / filha que frequenta a instituição ou coabitante da mesma dentro da unidade familiar 

não está sujeito à medida de quarentena ou que não obteve resultado positivo para Covid-19; 

▪ comprometer-se a manter a criança em casa na presença de febre (igual ou superior a 37,5 ° C) 

ou outros sintomas como dor de garganta, tosse, congestão nasal, conjuntivite, perda do olfato ou 

provar e informar prontamente o pediatra; 

▪ aceitar que seu filho seja submetido, se necessário, à medição de temperatura por meio de 

termovisor sem contato dentro da estrutura escolar e que, em caso de temperatura igual ou superior 

a 37,5 ° ou na presença de outros sintomas, inclusive os mencionados acima, serão contatados pelos 

funcionários da escola para o afastamento do aluno da escola; 

▪ aceitar que, em caso de aparecimento de febre (temperatura igual ou superior a 37,5 °), a escola 

providencie o isolamento da criança ou adolescente em local exclusivo até a chegada do familiar 

que será imediatamente informado pela equipe escolar . 

▪ ter conhecimento e aceitar que, em caso de resultado positivo, o seu filho / filha não pode ser 

readmitido nas actividades escolares até estar totalmente recuperado, certificado de acordo com os 

protocolos estabelecidos; 

▪ estar ciente de que seu filho deve cumprir todas as indicações higiênico-sanitárias do 

estabelecimento; 

▪ ter sido adequadamente informado pelo instituto de todas as disposições organizacionais e 

sanitárias para segurança e para a contenção do risco de propagação da infecção de Covid-19 e, em 

particular, das disposições para acesso e saída da instalação, incluindo através de comunicações no 

site do Instituto; 

 ▪ adotar um comportamento de máxima precaução quanto ao risco de contágio, mesmo fora das 

atividades escolares, por parte do filho e de todo o agregado familiar; 

▪ estar ciente de que, uma vez retomadas as atividades de interação vinculadas às atividades 

escolares, mesmo com os devidos cuidados, não será possível eliminar o risco de contágio; 
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▪ que este risco deve no entanto ser reduzido ao mínimo, através da observância escrupulosa e 

rigorosa das medidas cautelares e de segurança, previstas em protocolos específicos para a 

realização das atividades e que, por isso, será importante zelar pela máxima cautela também fora 

do escola e atividades escolares; 

▪ aceitar que as entradas e saídas das escolas sejam reguladas (nos horários e locais estabelecidos) 

conforme indicado pela direcção da escola e comunicado às famílias também através do site do 

Instituto; 

▪ providenciar o abastecimento pessoal de máscara cirúrgica ou comunitária para o seu filho, desde 

que previsto pelas indicações do Conselho Técnico Científico e pelas disposições ministeriais que 

vierem a intervir; 

▪ tomar medidas para garantir que seu filho receba uma garrafa de plástico pessoal ou garrafa para 

beber e não compartilhe garrafas e copos com seus colegas; 

▪ instruir seu filho a não deixar material pessoal na escola, a menos que seja estritamente 

necessário, e a não deixar material pessoal debaixo de sua mesa, em particular lenços de papel 

usados, para permitir a limpeza e “saneamento diário dos ambientes escolares; Em particular, a 

escola, na pessoa de seu representante legal, o Diretor, declara: 

 • fornecer, antes do início do ano letivo, informações oportunas sobre todos os dispositivos 

organizacionais e sanitários adotados para conter a propagação do contágio da Covid-19 e 

comprometer-se, durante o período de frequência às atividades escolares, a comunicar quaisquer 

alterações ou acréscimos às disposições; 

• que os funcionários da escola tenham sido adequadamente informados e treinados em todos os 

aspectos referentes aos regulamentos atuais e sobre os procedimentos de saúde e higiene para 

combater a propagação da infecção. O próprio pessoal compromete-se a cumprir escrupulosamente 

todos os requisitos de saúde e higiene e a ir trabalhar apenas na ausência de quaisquer sintomas 

relacionados com a Covid-19; 

• cumprir estrita e escrupulosamente, no caso de infecção comprovada por Covid-19 por alunos ou 

adultos que frequentam o estabelecimento, a qualquer disposição da autoridade de saúde local; 

equipar as salas de aula, sanitários e demais pontos dos prédios escolares com dispensadores 

especiais contendo saneantes hidroalcoólicos ou outros princípios ativos autorizados pelo 

Ministério da Saúde, para a higienização das mãos de alunos e funcionários da escola; 

• preparar as medidas necessárias para que todas as atividades sejam realizadas mantendo a 

distância mútua de pelo menos um metro; 

• fornecer sinais de rota dentro de edifícios escolares; 

• providenciar a diversificação das entradas e saídas dos alunos, de forma a evitar encontros fora da 

escola. 

 

A assinatura deste acordo compromete as partes a respeitá-lo de boa fé. 

Do ponto de vista jurídico, não isenta os sujeitos que o assinam de qualquer responsabilidade em 

caso de incumprimento dos regulamentos relativos à contenção da epidemia Covid-19, dos 

regulamentos ordinários de segurança no trabalho e das directrizes nacionais. 
 

Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Stefania Ardizio 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

              ex art. 3, co 2, D. Lgs. 39/93.    


