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1. Enquadramento 

Com a atual situação COVID-191 e de acordo com as diretivas da DGS2, as atividades físicas 

e desportivas devem ser organizadas de acordo com um conjunto alargado de procedimentos, 

de modo a assegurar as normas de prevenção e segurança sanitária. 

Neste sentido, no contexto escolar as atividades realizadas no âmbito das disciplinas 

curriculares Expressão Físico-Motora (pré-escolar e 1º ciclo) e Educação Física, (2ºs e 3ºs 

ciclos), das práticas de Desporto Escolar e Atividades Extracurriculares (AEC’s Desportivas e 

lúdicas), passam a ser enquadradas e desenvolvidas tendo em consideração as normas 

estabelecidas pela Direção Geral de Saúde e pelo Ministério de Educação. 

Para o efeito, o presente Plano Operacional e Regulamentar, estabelece as regras e o 

funcionamento das atividades físicas e desportivas e da utilização dos espaços de prática 

respetivos. O presente documento é estruturado tendo em conta a aplicação dos diversos 

estados da pandemia que possam estar vigentes no país.  

2. Cenários de lecionação em função dos níveis da Pandemia vigente no País  

As práticas da atividade física e desportivas, nos diversos contextos escolares 3  tem 

especificidades que implicam um enquadramento organizacional diferenciado, em relação a 

outras atividades escolares. Para o efeito, o presente plano operacional e regulamentar da 

aulas de Educação Física e das atividades físicas e desportivas referidas, está estruturado 

tendo em conta três cenários de execução, os quais se relacionam com os três níveis do 

estado da pandemia: Nível Normal (sem Pandemia); Nível Condicionado (com Pandemia, 

mas em situação de desconfinamento controlado); e por fim, Nível de Confinamento 

(com Pandemia em estado de confinamento total ou parcial). 

Assim, teremos três cenários de operacionalização das aulas de Educação Física e das 

demais atividades físicas e desportivas, a saber: 

 

 
1   Doença  que  se  manifesta  predominantemente  por  sintomas  respiratórios,  nomeadamente,  febre,  tosse  e  dificuldade 

respiratória,  podendo  também  existir  outros  sintomas,  entre  os  quais,  odinofagia  (dor  de  garganta),  dores  musculares 
generalizadas, cefaleias (dores de cabeça), fraqueza, e, com menor frequência, náuseas/vómitos e diarreia. 

2  Orientação nº 030/2020 de 29/05/2020 atualizada a 03/07/2020 
3 No âmbito das disciplinas curriculares Expressão Físico‐Motora (pré‐escolar e 1º ciclo) e Educação Física, das práticas de 

Desporto Escolar e Atividades Extracurriculares (AEC’s Desportivas e lúdicas) 
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 Cenário A – Nível Normal (situação sem Pandemia e desenvolvido de acordo com o 

regime presencial, sem restrições4)  

 Cenário B – Nível Condicionado (desenvolvido num contexto de Pandemia, com 

desconfinamento controlado e alinhado com as normas da DGS5, na prevenção e 

segurança sanitária) 

o De acordo com as condições espaciais e materiais existentes no Colégio, as 

matérias a lecionar (desportos a lecionar – currículo / programa alternativo) são 

as seguintes: 

 Desportos individuais (atletismo e patinagem) 

 Desportos de raquetes (ténis de mesa e badminton – lecionado com 

grupos rotativos e cumprindo as normas) 

 Desportos / Atividades rítmicos (dança) 

 Desportos gímnicos (apenas no ensino e desenvolvimento de elementos 

de base, como são as posições de equilíbrio, flexibilidade, coordenação 

motora e agilidade – será evitado todos os elementos que exigem 

contato, proximidade e/ou contato e apoio nos aparelhos gímnicos) 

 Desportos coletivos (apenas o desenvolvimento da componente técnica 

individual, ou jogos de zona / posicionamento tático e sempre com a 

utilização condicionada de material – por exemplo bolas, que devem ser 

utilizadas individualmente)  

 Condição física (treino em circuito, treinos por estações) 

 Cenário C - Nível de Confinamento (com Pandemia em estado de confinamento 

total ou parcial) 

o Neste cenário, as aulas de Educação Física serão lecionadas num regime de 

ensino à distância ou misto (caso as condições o permitam). No caso de ser 

adotado um modelo totalmente à distância, as matérias a lecionar e os recursos 

a utilizar serão os seguintes: 

 Conhecimentos – atividade física e motora; fatores de risco para a 

saúde; capacidades físicas; regras das modalidades e interpretação dos 

jogos; 

 
4 Desenvolvido até 14 de março de 2020 
5 Indicação das práticas desportivas autorizadas pela DGS 
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 Atividade física / Condição física – Planos de treino, aulas por 

videoconferência; 

 Matérias e desportos (a depender das condições que cada aluno tiver 

em termos espaciais e materiais):  

− Desportos individuais (Atletismo - técnica de corrida – skipings, 

simulações de velocidade de reação, saltos e multi saltos, etc.);  

− Desportos de raquetes (badminton – sustentação do volante na 

raquete, jogos de técnica com a raquete) 

− Desportos rímicos (dança) 

− Desportos gímnicos (elementos de base - posições de equilíbrio, 

flexibilidade, coordenação motora e agilidade) 

 Os recursos a utilizar serão: Plataforma Google Classroom; Plataforma 

de Videoconferência Zoom, vídeos e materiais multimédia e 

documentação digital  

o As demais atividades serão alvo de análise especifica, sendo que a sua 

monitorização dependerá das condições existentes. 

Estes três cenários decorrerão de acordo com as condições de execução vigentes e tendo por 

base as normas emitidas pelas entidades tutelares6, sendo que deste modo são apresentados 

regimentos de funcionamento e regras de utilização dos espaços de prática letiva, nas 

disciplinas de Expressão Físico-motora e de Educação Física, do Desporto Escolar e das 

Atividades Extracurriculares Desportivas. 

 

3. Medidas, regras e normas a cumprir na utilização dos espaços de prática de 

atividade física e desportiva  

Tendo em consideração os cenários indicados no ponto anterior, torna-se essencial clarificar e 

definir as regras de funcionamento dos espaços de prática de atividade física e desportiva, 

bem como enquadrar a organização dessas atividades.  

 

Assim, para cada cenário de operacionalização teremos normas de funcionamento das 

aulas de Expressão Físico-motora e de Educação Física, bem como nas demais atividades 

 
6 Ministério de Educação e Ministério de Educação ‐ Direção Geral de Saúde 



4/17

 

 

Grémio de Instrução Liberal de Campo de Ourique 

 
COLÉGIO 

Educação Física e Desporto Escolar 
Plano Operacional de funcionamento das aulas de Educação 

Física e das atividades físicas e desportivas 
(Regras de funcionamento e utilização do Ginásio e dos Balneários) 

ANEXO II 
(Desporto Escolar e Atividades Extracurriculares Desportivas), sendo que se apresentam nos 

seguintes anexos: 

 Anexo A – Regras de utilização do Ginásio e dos Balneários e Regras de 

funcionamento das aulas de Expressão Físico-motora e de Educação Física, Desporto 

Escolar e Atividades Extracurriculares Desportivas – a aplicar no Cenário A (Nível 

Normal - situação sem Pandemia e desenvolvido de acordo com o regime presencial, 

sem restrições) 

 Anexo B - Regras de utilização do Ginásio e dos Balneários e Regras de 

funcionamento das aulas de Expressão Físico-motora e de Educação Física, Desporto 

Escolar e Atividades Extracurriculares Desportivas – a aplicar no Cenário B (Nível 

Condicionado (desenvolvido num contexto de Pandemia, com desconfinamento 

controlado e alinhado com as normas da DGS, na prevenção e segurança sanitária) 

 Anexo C - Regras de utilização do Ginásio e dos Balneários e Regras de 

funcionamento das aulas de Expressão Físico-motora e de Educação Física, Desporto 

Escolar e Atividades Extracurriculares Desportivas – a aplicar no Cenário C (Nível de 

Confinamento (com Pandemia em estado de confinamento total ou parcial) 
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ANEXO A 

Regras de utilização do Ginásio e dos Balneários e Regras de funcionamento das aulas de 

Expressão Físico-motora e de Educação Física, Desporto Escolar e Atividades 

Extracurriculares Desportivas - a aplicar no Cenário A (Nível Normal - situação sem 

Pandemia e desenvolvido de acordo com o regime presencial, sem restrições) 

 

1. Acesso às instalações, postura e atitudes 

a) Entrar com a autorização do professor e permanecer em silêncio (o ginásio é 
uma sala de aula); 

b) Respeitar os colegas e os professores; 

c) Respeitar e preservar os bens e equipamentos existentes nos espaços; 

d) Conservar e preservar os materiais utilizados nas aulas;   

e) Ser pontual e assíduo; 

f) Colaborar com o professor. 

2. Vestuário a utilizar e adereços permitidos 

a) Equipar-se adequadamente com o material obrigatório para a realização das 
aulas (t-shirt e calção/calças do colégio); 

b) Os ténis e sapatilhas devem ser de uso exclusivo das aulas de Educação 
Física; 

c) Não é permitido a utilização de fios, pulseiras, brincos e relógios nas aulas 
práticas; 

d) Não devem levar objetos de valor para o ginásio e balneários (o colégio e os 
professores não se responsabilizam pelos mesmos). 

3. Utilização de balneários 

a) Entrar e sair ordeiramente nos/dos balneários; 

b) Equipar e desequipar no menor tempo possível (máximo de 5 min); 

c) Verificar se não deixam roupa ou outros pertences nos balneários; 

d) Manter os balneários arrumados, assegurando as seguintes regras: 

- colocar / deixar a roupa nos cabides e sapatos arrumados no local próprio 
(respeitar o espaço de cada colega); 

-  não desperdiçar papel, nem deitá-lo ao chão;  

- não desperdiçar água nem deixar as torneiras e autoclismos abertos. 
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ANEXO B 

Regras de utilização do Ginásio e dos Balneários e Regras de funcionamento das aulas de 

Expressão Físico-motora e de Educação Física, Desporto Escolar e Atividades 

Extracurriculares Desportivas – Cenário B (Nível Condicionado (desenvolvido num 

contexto de Pandemia, com desconfinamento controlado e alinhado com as normas da 

DGS, na prevenção e segurança sanitária) 

1. Medidas gerais 

1.1. Os espaços onde decorre prática de exercício físico e desporto devem assegurar que 

todas as pessoas que nele trabalham e o frequentam estão sensibilizadas para o 

cumprimento das regras de etiqueta respiratória7, da lavagem correta das mãos8, 

assim como das outras medidas de higienização e controlo ambiental.  

1.2. Em todas as infraestruturas onde decorra prática de exercício físico e desporto, os 

professores, monitores e funcionários devem estar equipados de acordo com as normas 

definidas na Diretiva nº 30/2020, emitida pela DGS, bem como devem cumprir 

escrupulosamente as regras de etiqueta respiratória, distanciamento e desinfeção 

frequente das mãos. Neste caso, os professores devem ser portadores de máscara e/ou 

viseira9.  No caso de situações em que estes recursos humanos e outros em apoio, ou 

até mesmo alunos, que não estejam a realizar exercício físico ou a monitorizar a aula, 

estes devem usar obrigatoriamente máscara e/ou viseira. 

1.3. Estão afixados, em lugar visível, à entrada dos espaços de prática (campos de jogos, 

ginásio, salas de exercício, gabinetes de professores, balneários e corredores), as regras 

de etiqueta respiratória (Anexo D), da lavagem correta das mãos (Anexo E) e normas de 

funcionamento das instalações, as quais todos devem respeitar e cumprir. 

1.4. Os professores e funcionários devem reforçar a comunicação e o estabelecimento 

das regras, junto de os alunos, sobre a importância e necessidade de cumprimento das 

medidas e boas práticas agora instituídas, para prevenção da transmissão do SARS-

CoV- 

1.5. Sempre que sejam identificadas situações em que professores, funcionários e 

alunos, apresentem sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19, deve-se proceder em 

conformidade com o Plano de Contingência elaborado pelo GILCO, nos termos 

 
7 Folhetos informativos disponíveis em: https://covid19.min-saude.pt/materiais-de-divulgacao/ 
8 De acordo com exposto na Orientação nº 030/2020 de 29/05/2020 atualizada a 03/07/2020. 
9 A depender da atividade  
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estabelecidos pela DGS. 

 

2. Espaços, materiais e equipamentos utilizados nas aulas e treinos 

2.1. Todos os espaços, materiais e equipamentos utilizados no decorrer da prática de 

exercício físico e desporto, devem ser submetidos a limpeza e desinfeção, nos termos da 

Orientação n.º 014/2020 da DGS, nomeadamente de materiais que possam ser 

partilhados, antes e depois da aula; 

2.2. Existe dispensadores de solução antissética de base alcoólica (SABA) ou 

solução à base de álcool, destinados a todos os utilizadores, à entrada dos espaços 

de prática e à entrada e saída de balneários. Nos balneários, nos lavatórios deve 

existir sabão para assegurar a adequada lavagem das mãos dos alunos e utilizadores do 

espaço. Todos os utilizadores, à entrada dos espaços em causa, devem desinfetar as 

mãos. 

2.3. À entrada dos espaços de prática deve existir um tapete humidificado com 

solução desinfetante, para que todos os alunos, professores e funcionários possam 

limpar o calçado. 

2.4. À entrada e saída dos espaços e das aulas, o fluxo de alunos, deve ser 

controlado pelo professor, de modo a que sejam respeitadas as regras de 

distanciamento em fila (não pode haver aglomerados nem filas de espera). 

2.5. Em cada espaço de prática deve existir o número de kits de limpeza e 

desinfeção (sprays / fracos de solução com base em álcool e de higienização, panos 

para limpeza), cuja quantidade deve corresponder à necessidade de assegurar a 

limpeza frequente dos materiais, sempre que forem utilizados, tal como é indicado 

adiante.  

2.6. Entre cada aula ou treino os espaços de prática fechados devem ser limpos e 

desinfetados; 

2.7. À entrada e saída dos espaços de prática, estará marcado no solo, os circuitos 

de circulação dos alunos, professores e funcionários, bem como, marcas de 

restrição e/ou limitação de pessoas e de distância, as quais devem ser respeitadas, 

escrupulosamente, por todos. 
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3. Organização das aulas e treinos  

3.1. Nos espaços fechados, deve estar garantida a adequada ventilação e renovação 

do ar, com janelas e portas abertas e sempre que possível, ar condicionado/ventilação 

artificial10. 

3.2. Devem ser cumpridas as regras de distanciamento entre os praticantes, respeitando 

as seguintes indicações11: 

a)  Pelo menos dois metros entre pessoas, em contexto de não realização de 

exercício físico e desporto; 

b)  Pelo menos 2 metros de distanciamento, nas situações de caminhada ou em 

fila de espera; 

c) Pelo menos três metros entre pessoas durante a prática de exercícios 

físicos individuais e que não exigem grande dispêndio energético 

(alongamentos, flexibilidade, mobilidade articular, equilíbrios); 

d)  Em situação de corrida deverá ser considerado um distanciamento de 5 metros, 

sendo que se deve privilegiar corrida por vagas, com um número de alunos 

que se ajuste ao rácio do espaço disponível; 

e)  Podem existir situações que decorram da organização de competições de 

modalidades desportivas individuais sem contacto (exemplos: Jogos 1x1 de 

badminton, ou de ténis de mesa; lançamentos de basquetebol; corridas de 

velocidade; coreografia de dança; etc.), bem como, treinos de preparação para as 

mesmas que, face às caraterísticas específicas da modalidade, as quais 

poderão requerer um distanciamento físico nunca inferior a três metros.  

3.3. Nos bancos suecos, devem existir marcas de distanciamento (assinalando os 

lugares onde o aluno se senta e os espaços onde não se podem sentar). 

3.4. Nas aulas e treinos, onde são utilizados materiais (bolas, raquetes, cordas, etc.) de 

uso individual, deve-se evitar, sempre que possível, que ocorram trocas de 

materiais entre alunos, por exemplo, numa aula de basquetebol, a bola que vai ser 

utilizada por um aluno, deve manter-se com esse aluno até ao final da aula. 

 

 
10 Ter em conta a norma da DGS para o efeito, que prevê que a ventilação dos espaços das sessões de treino em 
grupo entre as sessões, durante pelo menos 20 minutos 
11 Respeitando as orientações da Diretiva da DGS nº 030/2020 de 29/05/2020 atualizada a 03/07/2020 
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3.5. Nas aulas em que ocorre troca de tarefas e de materiais, deve proceder-se à 

limpeza e desinfeção rápida do material utilizado, para que este esteja em 

condições sanitárias para ser utilizado pelo(s) aluno(s) que o vão usar a seguir. 

3.6.  Na impossibilidade de existirem recursos humanos de apoio, para efetuar as 

limpezas dos materiais, deve-se prever que sejam os próprios alunos, sob a 

supervisão do professor, a efetuar a limpeza do material que utilizaram, no 

momento que lhes for indicado para o efeito. Assim, no início de cada aula cada aluno 

deve ter em sua posse um pequeno pano com solução desinfetante, que ficará à sua 

guarda até ao final da aula, sendo que neste caso, caberá ao professor assegurar a 

utilização do spray desinfetante, aplicando a solução nos materiais usados pelos 

alunos e que estes vão limpar. Este procedimento, de envolvimento dos alunos, 

assume também um objetivo pedagógico e de consciencialização das práticas de 

higienização em contexto de COVID. 

3.7. Os materiais devem estar disponibilizados, no espaço de prática, em zona 

arejada e indicada para o efeito pelo professor, evitando-se assim, os aglomerados 

juntos ao gabinete de Educação Física e arrecadações de materiais, ou seja, o 

professor deve preparar antecipadamente os materiais que vão ser utilizados na aula e 

dispô-los no espaço. 

3.8. Materiais e equipamentos que não vão ser utilizados, devem ser vedados ao seu 

uso, ou então retirados do espaço de prática. Deve estar prevista uma zona, designada 

de “zona suja”, onde se colocam os materiais que não foram limpos ou desinfetados, 

sendo que esta zona deve estar identificada e com sinalética de segurança. 

3.9. Não é permitido o contato físico quer entre professores e alunos / praticantes, quer 

entre os alunos (exceto em situações de emergência ou quando a atividade assim 

o exigir, como por exemplo, em situações muito pontuais, nas ajudas na 

ginástica ou em situações em que a segurança do aluno deva ser garantida), 

sendo que nestes casos, o professor deve ter obrigatoriamente, a máscara e/ou viseira 

colocada, bem como, assegurar que as mãos estejam desinfetadas previamente e 

após a monitorização em causa. 

3.10. Os equipamentos disponíveis em espaços de prática, como por exemplo bancos 

suecos, máquinas de exercício, pesos livres, equipamentos gímnicos, mesas de ténis 

de mesa, entre outros, devem ser utilizados assegurando o distanciamento de pelo 

menos 3 metros entre praticantes. 
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3.11. Estes equipamentos devem estar posicionados para o mesmo lado, de forma a 

evitar um “frente a frente” com outros equipamentos ou corredores de circulação, 

mesmo que garantidos os 3 metros de distância. 

3.12. Superfícies porosas como pegas de equipamentos (exemplo raquetes de 

badminton e de ténis de mesa) deverão ser revestidas com película aderente 

diariamente, ao início do dia (antes da abertura) e substituídas sempre que 

visivelmente degradadas, e deverão ser descartadas ao final do dia (depois do 

encerramento). 

3.13. Não é permitido a utilização de coletes individuais, nem de materiais e 

equipamentos porosos de utilização individual. 

3.14. Os materiais utilizados na aula, maçanetas de portas, mesas e cadeiras e 

cabides, devem ser limpos e desinfetados antes da aula e no final da mesma. 

4. Uso de máscara durante as aulas e treinos 

4.1. Quando não estiver a decorrer aula / treino é obrigatório o uso de máscara.  

4.2. Alunos e utilizadores usam obrigatoriamente a máscara, na entrada e saída das 

instalações, sendo dispensados do seu uso durante a realização de exercício físico 

e desporto. 

4.3. Os professores devem instruir e assegurar que os alunos estão a utilizar adequadamente 

as máscaras.  

5. Balneários, chuveiros/cabines de duche, sanitários e bebedouros 

5.1. A utilização dos balneários é permitida apenas se for possível assegurar as 

condições de distanciamento físico, higienização, limpeza e desinfeção12. 

5.2. Os balneários e sanitários devem ter uma utilização mínima. Os alunos devem 

permanecer o mínimo tempo possível nos balneários, o qual deve ser utilizado 

exclusivamente para uso sanitário, lavar as mãos, trocar de calçado e de equipamento 

(caso seja necessário). 

5.3. O acesso aos balneários deve ser efetuado por vagas, respeitando o nº de 

alunos que garanta o distanciamento mínimo de 2 metros entre cada utente, ou 

seja, no balneário masculino (cuja área é pequena), não devem estar mais do que 4 

alunos ao mesmo tempo, no balneário feminino não devem estar mais do que 6 alunas. 

 
12 De acordo com a Orientação DSG n.º 014/2020 da DGS. 
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5.4. Ao nível da utilização de balneários há a respeitar ainda as seguintes regras: 

a) A circulação dentro dos balneários dever respeitar, sempre que possível, 

preconizar a circulação num só sentido, sendo proibido o contato entre alunos.  

b) A utilização de chuveiros está interdita, uma vez que nos espaços respetivos 

não estão garantidas as condições de distanciamento exigido. 

c) Nos cabides e bancos deve estar marcado o distanciamento obrigatório 

(exemplo, cabide utlizado, cabine não utilizado), respeitando o princípio definido 

pela a DGS (o distanciamento físico de dois metros). 

d) Está proibido a utilização de bebedouros e beber diretamente da torneira. 

Todos os alunos devem ser portadores da sua própria garrafa de água, 

reutilizável, identificada com o nome do aluno, sendo que este pode encher 

essa garrafa nos locais que lhe forem indicados para o efeito.  

5.5. No que diz respeito ao equipamento/ vestuário desportivo, devem ser 

respeitadas as seguintes regras: 

a) Alunos do pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, no dia da aula de 

Expressão Físico-motora e de Educação Física, devem vir equipados de casa 

(equipamento do grémio), trocando apenas de calçado antes da aula. 

b) Alunos do 2º e 3º ciclo, devem equipar-se na escola, nas áreas/espaços e 

balneários definidos para o efeito, sendo que devem cumprir as normas 

definidas nos pontos 3.5.2 e 3.5.3. 

c) Os professores, monitores e colaboradores, para assegurar as aulas / treinos 

devem equipar-se com vestuário próprio para a atividade física e 

desportiva, para cada dia de aulas, o qual deve estar higienizado 

(lavado)13.  

5.6. Por serem espaços de uso comum e com superfícies de contato frequente, os 

balneários vão ser sujeitos a limpeza e higienização, entre cada aula, sendo que 

devem ser asseguradas a desinfeção de cabides, chuveiros/cabines de duche e 

instalações sanitárias. 

 

 
13 De acordo com a Orientação 014/2020 da DGS16 e Orientação 008/2020 da DGS 
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ANEXO C 

Regras de utilização do Ginásio e dos Balneários e Regras de funcionamento das aulas de 

Expressão Físico-motora e de Educação Física, Desporto Escolar e Atividades 

Extracurriculares Desportivas – Cenário C (Nível de Confinamento (com Pandemia em 

estado de confinamento total ou parcial) 

 

1. Postura e atitudes a adotar nas aulas assíncronas e síncronas 

a) Realizar nos prazos indicados as tarefas prescritas pelo professor, para as 
aulas assíncronas; 

b) Ser pontual e assíduo nas aulas síncronas; 

c) Nas aulas síncronas, o aluno deve testar e preparar os meios técnicos 
antecipadamente para que durante a aula não existam condicionalismos e 
limitações; 

d) Respeitar os colegas e os professores; 

e) Realizar de forma adequada os exercícios e cumprindo rigorosamente as 
instruções do professor 

4. Vestuário e espaços a utilizar 

a) Os alunos devem estar adequadamente equipados, nas aulas síncronas (por 
videoconferência), com t-shirt e calção/calças do colégio; 

b) Escolher / realizar a atividade num espaço, em que não comprometa a sua 
integridade física e que consiga realizar adequadamente os exercícios 
propostos; 

c) Ter em sua posse os materiais que sejam indicados pelo professor, na aula 
anterior. 
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Anexo D. Etiqueta respiratória14 

 

 

 
14 Disponível em: https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/01-DGS_lavarmaos_alcool_adultos.pdf e em: 
https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Diapositivo23-1024x1024.png 
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Anexo E. Higienização das mãos 
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Anexo F. Correta utilização da máscara15 

 

 
15 Disponível em: https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/05/Máscaras2.pdf 

 


