
9. Programa ESCUDO DUPLO
Proteja-se e à sua família do vírus  

Ganhe o Grande Prémio

É tempo de agir
A máscara pode ser incómoda.

Mas é mais incómodo ficar doente!

Os pais da Creche, Jardim de Infância, ATL e Escola de 1º e 2º Ciclos
que entregarem a Ficha de Adesão ao programa ESCUDO DUPLO,
podem ganhar durante o ano escolar 3 Grandes Prémios que serão
sorteados (1 prémio por trimestre) entre todos os que fizerem parte
da linha de defesa do Colégio na luta contra o Covid.

GRANDE PRÉMIO
3 X 300 a 700 euros

Igual ao valor total das mensalidades que o  
vencedor tiver pago nesse trimestre

Condições de atribuição do Prémio aos Pais: não será atribuído se até à data de
cada sorteio houver um caso positivo no trimestre que implique um período de
quarentena para as crianças, decidido pela Delegada de Saúde, em qualquer sala.
No caso das cem colaboradoras da Mundos de Vida será distribuído o valor de
30.000 euros de prémio anual (mais 50% do que no ano anterior para reconhecer
o esforço num tempo diMcil), em partes iguais, por quem aderir ao Programa
ESCUDO DUPLO, sendo o máximo de 500 euros por colaboradora. Para mais
informação, as colegas devem consultar o regulamento no Gabinete de Recursos.



1. O que é o
ESCUDO DUPLO?

ESCUDO DUPLO é o nome do programa da Mundos de Vida para
defender a saúde das crianças e proteger as suas famílias, durante a
fase 2 da Pandemia, desde o início do ano escolar.

Para se controlar o vírus, o Colégio criou um conjunto de defesas
(medidas internas), mas é necessário também que as famílias e as
colaboradoras, todos os dias, lá fora, se defendam com atenção do
contágio (medidas externas), para não trazerem o vírus para as
nossas instalações e para a nossa comunidade.

Na verdade, o Covid não nasce dentro do Colégio. Para entrar e
contagiar alguém terá de vir do exterior trazido por um de nós.

É verdade que, em todo o mundo, os factos dizem que as crianças
pequenas que são infetadas pelo vírus recuperam bem, o que dá
muita tranquilidade. Mas há outro problema sério. Devido à
possibilidade de contágio, os pais dos colegas e amigos dessa
criança, têm de ficar em casa 14 dias. Continuar a ir à escola é
fundamental para a aprendizagem das crianças, mas também para
os pais poderem ir trabalhar e levar a sua vida para a frente.
Combater juntos o vírus é, por isso, essencial e urgente.

Para se tentar ganhar ao vírus, quer o Colégio (cá dentro), quer as
Famílias (lá fora) devem fazer a sua parte para a defesa funcionar.

Por isso, o nosso programa de combate ao Covid tem o nome de
ESCUDO DUPLO e baseia-se na estratégia que D. Afonso Henriques
usou para defender o país dos inimigos quando fundou Portugal.

Alunos e  
Colégio
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A estratégia certa é evitar que o inimigo (vírus) entre no Colégio.
Mas se entrar temos de lhe dificultar a sua vida cá dentro (tentando
impedir a sua transmissão). Assim, como as barreiras num castelo
dificultam a chegada do inimigo à Torre de Menagem, com as
muralhas, o fosso, a ausência de escadas..., também no Colégio
criamos várias “barreiras de proteção”.

Para além de usarmos máscaras mais potentes (N95 – FFP2) que
protegem mais do que as máscaras cirúrgicas, sendo eficazes para
proteger a equipa educativa inclusivamente dos aerossóis, criamos
muitas divisões físicas, quer no exterior (recreio), quer no interior
(salas de atividades e sala de refeições). Estas estruturas são o
“castelo” dentro do Colégio e foram feitas mantendo-se o mesmo
ambiente natural e acolhedor.

Temos 11 salas|grupos na Creche e no Jardim de Infância que não
se encontram durante o dia. E também recreios independentes
divididos para as 11 salas, bem como espaços e salas para almoço
também separadas. O mesmo acontece com as 6 turmas da escola
de 1º e 2º ciclos. A função de “castelo” com as divisões construídas
é tentar impedir a transmissão do vírus, se chegar trazido por um
aluno. É objetivo que as medidas tomadas permitam que a
Delegada de Saúde, se decidir um período de 14 dias de
quarentena, apenas coloque em casa os alunos da sala da criança
positiva, mantendo-se o Colégio em funcionamento normal.

Na idade média, foram “inventados” os castelos para as populações
se defenderem dos inimigos. No interior, havia uma alta torre de
menagem para vigilância. Os nossos antepassados perceberam que
construir um castelo na capital do reino não chegava, era preciso
criar “linhas avançadas de defesa” para evitar o cerco e os ataques.

D. Afonso Henriques decidiu, com esse objetivo, mandar construir
muitas fortificações mesmo em pequenas povoações e junto da
fronteira, criando uma “linha avançada de defesa” de castelos.

Na crise que vivemos, estamos perante um inimigo invisível que não
se avista da torre de menagem. Mas para o combater, podemos
aplicar-lhe a mesma estratégia do primeiro rei de Portugal.

Para compreender a analogia, o Colégio pode ser visto como um
“grande castelo”, mas não é suficiente para uma defesa eficaz
porque as famílias e as crianças vêm de casa e entram neste
“castelo”, podendo ser portadoras do inimigo invisível.

É necessário parar o vírus antes. Para isso, cada família será
convidada a criar e defender o seu “pequeno castelo” (nome que
damos à sua “bolha familiar”). Com os comportamentos certos das
famílias da nossa comunidade escolar, pode-se montar uma espécie
de “linha de defesa” com 400 “pequenos castelos” igual ao número
das famílias do Colégio que impeça o avanço do vírus.



5. As armas dos pais para se  
defenderem a si e à família do vírus:

OS QUATRO ESCUDOS
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4. Como podem os pais criar
à sua volta um pequeno castelo

para se protegerem do vírus?

A melhor forma dos pais (e colaboradoras) se defenderem do vírus é
pensar no conceito de "bolha familiar”, a que chamamos “pequeno
castelo”.

O “Castelo” seria o grupo de pessoas que convivem juntas
(coabitam) mantendo muita proximidade diária, normalmente
fazendo parte da mesma casa e, por isso, não usam máscara, nem
mantém distanciamento osico entre si.

É muito importante que cada família pense sobre qual é o seu
“castelo” (ou “bolha familiar”). Isto é, quem são as pessoas que
dele fazem parte. Normalmente, são até 4 pessoas. A família pode
querer incluir no seu “castelo” mais os avós, por exemplo, porque
vivendo noutra casa ficam regularmente com os netos depois da
escola. Neste caso, o “castelo” incluiria de 4 a 7 pessoas, mas não
mais porque aumentaria o risco de contágio, pois dentro de cada
“castelo” nunca se usam proteções (máscara ou distanciamento).

Uma ideia importante na luta contra o vírus é deixar de pensar que só
temos de nos defender de "pessoas estranhas” ou desconhecidas.

Pelo contrário, são as pessoas de quem mais gostamos e amamos
que devem ser protegidas. Pode parecer que pedir para usar máscara
e manter-se distância é desconfiar de alguém, mas não é assim. Usar
máscara e manter uma distância segura, quando estamos com as
pessoas que não vivem connosco, é antes um sinal de amor.

Faça uma vida normal, mas fora do seu “castelo” use sempre estes
QUATRO ESCUDOS. São as suas “armas de defesa” preventivas:

ESCUDO nº 1 – Deve usar sempre máscara na rua, no trabalho e em
espaços públicos (mesmo onde por lei ainda não é obrigatório usar).

ESCUDO nº 2 – Deve usar máscara, mesmo em espaços privados, se
receber em sua casa ou for a casa de alguém que seja seu conhecido,
vizinho, amigo ou seu familiar. Como exemplo: no seu carro, se levar
alguma pessoa que não vive consigo, ambos devem usar máscara.
A regra-chave é esta: a máscara é necessária quando estiver com uma
pessoa não é do seu “castelo”.

ESCUDO nº 3 – Mesmo usando máscara, deve manter 2 metros de
distância, sempre que possível, em relação a alguém, seja quem for.

ESCUDO nº 4 - Não deve estar em pequenos ajuntamentos ou
permanecer em espaços onde há pessoas juntas que não usam
máscara (cafés, instalações desportivas, bares, festas, festivais...).



6. Faça este AUTO-TESTE.
São 20 perguntas para conhecer o  

seu nível de proteção contra o vírus

100 – 90 pontos O vírus parece não querer nada consigo.
89 – 80 pontos Está atento à proteção da sua família.
79 – 65 pontos Pode fazer ainda mais e não apenas o obrigatório.
64 – 50 pontos Arrisque menos, mude alguns comportamentos.

49 – 0 pontos Não está ainda bem preparado para esta crise.
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Responda com sinceridade às questões e aos comportamentos que
adota. Por cada resposta SIM escreva 5 pontos e 0 pontos por cada
resposta NÃO, dentro do espaço em branco. No final, some a
pontuação e veja o seu nível de proteção contra o vírus. Se não teve
a experiência da questão, responda imaginando o que faria.

1.Se encontrar um amigo na rua que não esperava ver,  
costumo pôr máscara enquanto estiver a falar com ele?
2.Sei a diferença entre máscaras comunitárias (ou sociais) e  
máscaras cirúrgicas e como se usam?
3.Se for ao cabeleireiro, ponho a máscara logo que saio do  
carro (não espero chegar à porta do salão para a colocar)?
4.Na casa de um familiar (que não vive comigo, nem tenho  
contactos diários), uso máscara enquanto estou com ele?
5.Se mexer na máscara, desinfeto ou lavo sempre as mãos  
para que o vírus não fique nelas, se estiver contaminada.
6.Concorda que as crianças pequenas (até aos 10-12 anos)  não 
costumam ter problemas graves se forem infetadas?
7.Mesmo que tenha um teste negativo, sabe porque precisa  
fazer quarentena se estiver muito perto de um caso positivo?
8.Não devo pegar e ler revistas nas salas de espera ou  
jornais gratuitos que se encontram em espaços públicos?
9. O número de pessoas infetadas deve crescer, após férias?
10.Se os avós com mais de 80 anos forem ao aniversário do
seu filho, faz a pequena festa ao ar livre e mantém uma
distância de 2 metros ou usa máscaras?

11.Quando vou fazer compras e encontro muita gente  na 
loja ou nos corredores do shopping, saio depressa?
12.Sei o que é uma “bolha familiar”? Sei que é uma boa
ideia para se pensar como nos devemos proteger?
13.A minha família já usa máscara na rua ou em locais  
públicos onde ainda não é obrigatório o uso de máscara?
14.Numa pastelaria ou restaurante, na mesa, quando não  
estou a consumir ou quando me levanto coloco a máscara?
15.Quando no carro levo alguém que não vive na minha  
casa, seja amigo, familiar ou conhecido, usamos máscara?
16.A máscara não me protege totalmente e, por isso, tento
manter, se possível, uma distância de 2 metros?
17.Se vou a um encontro de família ou de amigos, ou estou  a 
falar com o meu vizinho, uso e peço para usarem máscara?
18.Uso máscara no meu trabalho, mas também quando  
estou no vestiário ou a despedir-me cá fora dos colegas?
19.Se os pais, educadoras, professoras e auxiliares se prote-
gerem mais lá fora é mais difícil ao vírus entrar na escola?
20.Acredito na importância de uma linha de defesa
exterior? Vou incentivar mais pais a aderir ao Escudo Duplo
porque é bom para a segurança dos nossos filhos?

TOTAL

No final do AUTO-TESTE, veja aqui qual é  
o seu nível de proteção atual contra o vírus



7. Convite para a adesão de pais e  
colaboradores ao programa Escudo

Duplo contra o vírus

10 11

8. Classificar com “1 a 5 castelos ”  
a importância da “linha de defesa”

dos pais e colaboradores

As crianças do Colégio ficam mais seguras e defendidas do vírus,
porque diminui o risco de contágio, quantos mais Pais e
Colaboradores aderirem ao Programa ESCUDO DUPLO.

Um dia que passa sem usar os QUATRO ESCUDOS é mais um dia que
se deixa a porta mais aberta no exterior para o vírus poder entrar na
casa de cada um. Há pessoas na comunidade e nas famílias que
estiveram muito próximas do vírus. Ao usar os QUATRO ESCUDOS
como proteção, no dia a dia, a probabilidade de se ser infetado será
muito mais baixa. É como andar na rua: para se evitar acidentes, faz
diferença se vamos a pé pelo passeio ou pelo meio da estrada.

Basta um encontro, uma distração, um convívio, uma conversa ... e
podemos levar o vírus para casa e infetar a família e a seguir levar o
vírus para o Colégio. Depois, por ordem da Delegada de Saúde,
teríamos de fechar uma sala ou turma, causando transtorno aos pais
de crianças que conhece ou são amigas do seu filho.

Este convite é para quem, voluntariamente, num ato de inteligência
livre, entende que é melhor tomar já medidas preventivas, sem
esperar que sejam obrigatórias. Quando forem obrigatórias é porque
a situação à volta já piorou muito e pode já ser demasiado tarde.

Preencha a Ficha de Adesão e entregue-a na sala do seu filho ou
filha, à Diretora do Colégio, à Gestora do Gabinete de Recursos ou
envie cópia da Ficha de Adesão já preenchida por email para
mundosdevida@mundosdevida.pt

O sucesso da “Linha de Defesa Avançada” no exterior está ligado à
adesão ao Programa ESCUDO DUPLO. Se aderirem mais pais, o
efeito na luta contra o vírus será maior. A mesma ideia se aplica à
adesão das colaboradoras. Para valorizar a adesão a este programa,
vai ser afixada uma informação semanal sobre o esforço de controlo
do vírus. Será uma classificação semelhante à dos hotéis, mas em
“castelos” em vez de “estrelas”. Na porta da sala serão afixadas
duas placas. Numa vai poder ver o nível de adesão dos pais da sala
e na outra das colaboradoras. Uma sala com “3 castelos” significa
que tem mais um extra de segurança de proteção no exterior
contra o vírus comparada com uma sala com “2 castelos”.

Como se calcula o número de “castelos”?
O número de adesões ao Programa ESCUDO DUPLO dos pais e das
colaboradoras será transformado em percentagem. Por exemplo, se
a sala Azul ou a Turma do 1º Ano tiverem 25 crianças e aderirem
15 pais, isso significa 60% de adesão. Se os colaboradores do Jardim
de Infância que são 10, aderirem 4. Isto significará 40% de adesão,
mas se as professoras de 1º e 2º Ciclos forem também 10 e
aderirem 6, a percentagem de adesão será 60%.

A percentagem será transformada desta forma: 0 - 20% - 1 castelo
20 % a 40% - 2 castelos; 40% a 60% - 3 castelos; 60% a 80% - 4
castelos e 80% a 100% - 5 castelos. O número de castelos é um
indicador extra de segurança no exterior, relacionado com quem
aderiu e usa, no dia a dia, os QUATRO ESCUDOS de proteção.



Alunos e  
Colégio

O “Castelo” do Colégio.  
Investimos em Medidas  

de Defesa Interna

A segurança começa nos  
equipamentos individuais  
de proteção da equipa de  
colaboradoras:  
professoras, educadoras  
auxiliares de infância e  
ATL, de cozinha e limpeza.  
Todas usam máscaras  
FFP2 - N95 de elevada  
proteção, superior às  
máscaras cirúrgicas, para  
melhor defesa de todos.

Cada sala da Creche foi
completamente dividida
até ao teto, mantendo a
transparência junto ao
chão, a sua amplitude e
beleza natural.
Ficamos com grupos de
crianças mais pequenos
que não se cruzam
durante as atividades.

Organizamos o espaço
interior e criamos 11
salas para as crianças
poderem fazer todas as
suas refeições sempre
separadas.
O grande refeitório foi
dividido em três salas
arejadas e cheias de luz.

No nosso parque, criamos
11 recreios para que as
crianças de uma sala
possam brincar sempre
separadas das crianças
das outras salas
As crianças, em cada dia,
rodam para um novo
recreio, o que permite
explorar sempre algo de
novo.
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O número de “Castelos”  
mostra o nível extra de proteção

da sala conseguido pela linha de defesa  
avançada no exterior.

Linha de Defesa Exterior  
Equipa Jardim de Infância

Trabalhamos num nível interno 5 de
proteção elevada. Cada sala ou
turma funciona como uma “bolha”.
Sabemos que as medidas internas
previnem sobretudo a transmissão.
Para prevenir a entrada do vírus é
necessária a adesão dos pais e
colaboradoras. No exemplo seguinte,
na Sala Azul com a linha de defesa
exterior a funcionar as crianças
estão protegidas com um nível
“extra” de 3 + 2 castelos.

Defesas no Interior  
Colégio Mundos de Vida

Linha de Defesa Exterior  
Pais da Sala Azul

Um sinal com 3 castelos significa Um sinal  com  2 castelos significa

5 castelos é o objetivo no interior.

Todas as salas de aulas
do 1º e 2º ciclos foram
equipadas com um qua-
dro móvel que criamos
num grande formato em
acrílico.
Este modelo que idea-
lizamos permite uma
melhor separação entre
professora e alunos, útil
para as aulas de línguas.

As salas de aulas do  
Colégio, com 65 a 75m2,  
têm uma área superior  
em 30% a 50% às salas  
de uma escola normal.  
São luminosas e are-
jadas e estão equipadas  
com mesas de trabalho  
individuais para os  
alunos que vão ficar  
distanciados  entre  si de
1,5 a 2 m.

adesão de mais de 40% da Equipa.
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adesão de mais de 60% dos pais.
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