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REGRESSO ÀS AULAS PRESENCIAIS – 18.05.2020 
_______________________________________________________________ 

REGRAS DE CONDUTA PARA OS ALUNOS 

Tendo em conta que o plano de contingência se mantém em vigor, todas as 
determinações nele presentes mantêm-se válidas. As regras que se seguem, 
complementam as anteriores, por forma a garantir o cabal cumprimento das 
orientações da DGS: 

o Os alunos deverão chegar à escola 20 minutos antes do início das atividades 
letivas afim de realizar os procedimentos de higienização. 

o A obrigatoriedade do uso do cartão de identificação interno por parte dos 
discentes mantem-se, esta obrigatoriedade está agora alavancada pelo aumento 
da dificuldade de identificação que advém do uso de máscara pelo que não será 
permitido o acesso ao recinto escolar aos alunos que não se façam acompanhar 
do cartão de identificação interno. Neste caso, deverão solicitar junto do 
Porteiro para se dirigirem aos Serviços Administrativos para a resolução do 
problema. 

o A entrada na Escola dever ser feita com o distanciamento social exigido de 2m. 
o Após a validação do cartão na Portaria, devem dirigir-se aos Assistentes 

Operacionais (AO) que os aguardam na porta de entrada do Bloco A para: 
- Higienização do calçado, mochilas e mãos. 
- Entrega de máscara para a respetiva colocação. 

o O percurso dentro da escola tem que ser feito com o distanciamento social 
exigido, cumprindo com as orientações do AO e da sinalética existente. 

o Não há lugar a concentrações à entrada da escola, nos corredores e escadas, 
mantendo também aí o distanciamento social, dirigindo-se diretamente para a 
sala onde terão aulas de acordo com o horário agora fornecido. 

o Os alunos com aulas no Bloco C deverão dirigir-se ao mesmo pelo exterior sendo 
o acesso efetuado pelo piso -2 onde se precederá à higienização acima 
mencionada. 

o No intervalo entre aulas os alunos permanecerão na sua sala de aula e respetivo 
lugar, devidamente identificado, acompanhados por um AO enquanto aguardam 
a troca de docente. 

o  Uma vez que o bar vai estar fechado os lanches e uma garrafa de água deverão 
ser trazidos de casa e consumidos, com os devidos cuidados de higiene, no seu 
lugar da sala de aula. 

o É expressamente proibido a partilha de material escolar de qualquer tipo, bem 
como a partilha de comida e/ou bebida. 

o As saídas da sala de aula para ir à casa de banho, quando estritamente 
necessário, serão monitorizadas pelos AO. 
 

Apelo para a boa compreensão de todos os Alunos e respetivas Famílias para que este 

retorno às aulas presenciais seja tranquilo sem incidentes e contribua para o sucesso da 

vida académica e pessoal de cada um de vós! 

 


