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Glossário COVID-19, Paredes
Neste glossário são reunidos termos direta ou indiretamente relacionados com a pandemia da COVID-19.
Esta doença deu origem à adoção, em todo o mundo, de medidas de caráter excecional para contenção da
transmissão da infeção. Em Portugal, essas medidas foram adotadas a partir de março de 2020.
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Decreto presidencial
Diploma elaborado pelo Presidente da República.
Fonte: jpn.up.pt/2020/04/07/covid-19-as-palavras-que-entram-no-nosso-vocabulario/
Frase: A 18 de março, Marcelo Rebelo de Sousa assinou o decreto presidencial que declarou o estado de emergência em
Portugal, e que foi posteriormente renovado a 2 de abril.
Turma: 9ºA

Desconfinamento
Saída ou libertação de situação ou estado de confinamento ou de isolamento.
Frase: Finalmente, o governo decretou o desconfinamento.
Fonte: https://dicionario.priberam.org/desconfinamento [consultado em 28-09-2020].
Autoria: Maria Eduarda Lourenço, 6.ºA.

Desinfeção
Ato ou efeito de desinfetar.
Fonte: "desinfeção" https://dicionario.priberam.org/desinfe%C3%A7%C3%A3o [consultado em 02-10-2020].
Frase: Os funcionários estão a fazer a desinfeção das salas.
Autora: Leonor Silva, n.º 14, 6.ºE

Desinfeção
Destruição térmica ou química de microrganismos. Dependendo do nível de desinfeção, destrói a maioria dos microrganismos
presentes, mas não necessariamente as formas esporuladas.
Frase: O senhor Manuel faz a desinfeção das superfícies no seu café para eliminar possíveis vírus, nomeadamente o
Coronavírus.
Fonte: https://www.jn.pt/nacional/as-novas-palavras-que-a-covid-19-trouxe-ao-vocabulario--12195112.html
Autoria: Joana Ferreira 5ºB

Desinfetante
Substância que destrói os microrganismos que vivem nos objetos.
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/
Frase: O desinfetante é usado para destruir o vírus em objetos e superfícies.
Autoria: 5.º F

DGS
Sigla de Direção-Geral da Saúde.
Fonte: https://www.infopedia.pt/dicionarios/siglas-abreviaturas/DGS
Frase: A DGS publicou um plano nacional de preparação e resposta para a doença Covid-19.
Autoria: Alunos 5.º J

Dispensador (álcool gel)
Objeto ou dispositivo para distribuir um produto = DOSEADOR
Frase: Na escola de Paredes, à entrada de cada pavilhão, existe um dispensador com álcool gel.
Fonte : https://dicionario.priberam.org/dispensador [consultado em 28-09-2020].
Autoria: Daniel Amarelo, 6.ºA.

Distanciamento social
Prática que consiste em manter ou aumentar a distância física entre pessoas ou em evitar o contacto direto com pessoas ou objetos em
lugares públicos, sobretudo durante o surto de doenças infeciosas, para diminuir o risco de contágio e a propagação da infeção.
Frase: Nesta época de Covid-19 devemos respeitar o distanciamento social.
Fonte: https://dicionario.priberam.org/[consultado em 28-09-2020].
Autoria de Rodrigo Rocha 6.ºA

doença
Alteração do estado normal de saúde de um ser, que se manifesta por sinais ou sintomas, que podem ser percetíveis ou não.

Fonte: https://infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/

Frase: A doença Covid-19 está a expandir-se muito rápido e a infetar muitas pessoas.

Autoria: Alunos do 5.ºJ

Doente
Pessoa que tem uma doença ou enfermidade
Frase: O Alberto está doente com a doença Covid-19.
"doente", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2020, https://dicionario.priberam.org/doente [consultado
em 07-10-2020].
Autor: Gonçalo José, 5.º B
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