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Como fazer:

máscara social:
Como fazer uma

Vai precisar de:

1x
1x
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1 2
1,5 cm

1

33
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Dobre o tecido ao meio, no sentido 
do comprimento e cosa no lado 
menor cerca de 4 cm em cada ponta, 
deixando uma abertura no meio. 

Pelo avesso, coloque a costura a 1,5 
cm do topo e separe-a com o ferro 
de engomar.

3 4Fixe as pontas do elástico em cada 
uma das pontas da máscara, por 
dentro, pelo direito. Cosa as laterais à 
medida do calcador.  

Vire para o direito e, pela abertura, 
enfie o atilho e alinhe-o no topo (1). 
Pesponte à medida do calcador, 
paralelamente ao topo (2) e dê dois 
pontos de cada lado do atilho (3). 
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Como usar a máscara:
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± 3,5 cm

± 4 cm

± 4 cm

5
Coloque um alfinete de cada lado da 
peça nas medidas que indicamos.

± 1 cm!

6 Em cada uma das marcações, vire 
cerca de 1 cm para trás da máscara.

7
Segure cada uma das pregas com 
um alfinete e cosa lateralmente de 
forma a fixá-las.

filtro

8 Pela abertura nas costas da máscara 
enfie o filtro (pode ser tecido TNT, 3 
folhas de papel de cozinha

Comece por 
lavar as suas 
mãos com 
água e sabão.

Coloque um 
filtro novo em 
cada utilização.

filtr
o

Fixe primeiro 
a máscara 
no nariz até 
ao queixo.

Prenda-a às 
orelhas e ajuste 
a máscara ao 
rosto.
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Instruções de lavagem:

Se lavar à 
máquina,
lave a 60º.

Se lavar à mão, 
use sabão ou 
detergente sem 
lixívia.

No máximo, 
use a sua 
máscara 
durante 
4 horas.

Se precisar de 
usar por mais 
tempo, leve uma 
máscara de 
reserva.

Por fim, lave as 
suas mãos 
com água 
e sabão.

Deite o filtro 
fora no lixo 
indiferenciado.

1x

Evite tocar na 
máscara ou 
na sua cara.

Se a máscara 
ou o filtro ficarem 
húmidos, 
substitua-os.

Coloque 
a máscara 
usada num saco 
fechado até 
a poder lavar.

Para a retirar, 
nunca toque 
na frente da 
máscara.
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Passe a sua 
máscara 
a ferro a alta 
temperatura.

Guarde a máscara
lavada numa caixa 
de cartão ou saco 
de papel.

O que usar como filtro:

Filtros de café

Papel de cozinha Pano multiusos

Tecido-não-tecido

tnt

Sacos de aspirador

Penso diário
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Nota:
As máscaras sociais ou comunitárias não vos protegem 100% de contrair 
Covid19, mas protegem os outros de os contaminarmos, caso estejamos 
doentes e não sabermos. 

A informação aqui reunida foi recolhida a partir de fontes credíveis e com bases 
científicas, porém, pode estar incompleta e é sempre passível de ser 
actualizada, dado que a ciência e os estudos estão constantemente a ser 
publicados.

Procurou-se incluir o bom senso e transmitir a informação o mais claramente 
possível.
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