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 REGRAS BÁSICAS OBRIGATÓRIAS PARA O REGRESSO ÀS AULAS 

 
1. Uso obrigatório da máscara para docentes, alunos e funcionários durante a 

permanência nas instalações escolares (cada um deve ser portador da sua). 

 

2. Os professores, alunos e funcionários devem manter o distanciamento social. 

 

3.  Todos os professores, alunos e funcionários devem desinfetar as mãos à entrada 

e à saída da escola, à entrada e saída das casas de banho, bem como de todos os 

espaços que venham a frequentar dentro das instalações escolares.  
 

 

4. Existem dispensadores de soluções desinfetantes, devidamente assinalados, em 

vários pontos da Escola. 

 

5. Os professores, alunos e funcionários que manifestem sintomas de covid-19 não 

devem comparecer na escola.  

 
6. Cada aluno deve ser portador do seu próprio material e não tocar em nenhum local 

(corrimões, maçanetas das portas, janelas, paredes, etc.), exceto na mesa e na 

cadeira que lhes foram destinadas. 

 

 

ENTRADA NA ESCOLA 

 

• O portão abre às 09.00H para o estacionamento de veículos. 

• A porta abre às 9:20 H para a entrada dos alunos. 
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CIRCULAÇÃO DENTRO DA ESCOLA 

 
  

SALAS DE AULA: 
 
•  Salas 101 a 112: Entrada no portão dos CTT, porta 1 (Norte) e saída pela porta 2 (Sul); 

• Salas 201 a 212: Entrada na porta principal e saída na porta principal; 

• Salas 301 a 309 e Auditório: Entrada na porta principal e saída na porta 2 (Sul); 

• Salas 314 a 406: Entrada e saída pela porta junto à secretaria externa. 

 

  

• Após a entrada na Escola, os alunos devem dirigir-se diretamente para o corredor 

da sala, onde terão aulas, seguindo as setas assinaladas no pavimento.  

• Os alunos devem fazer uma fila com o devido distanciamento social e dentro da 

sala devem se sentar sempre no mesmo lugar (até ao final do ano letivo). 

• Os alunos devem respeitar as orientações e nunca circular fora do corredor que 

lhes foi atribuído. 

• Não existem intervalos pelo que os alunos devem aguardar sentados nos seus 

lugares até à chegada do professor. 

• Os alunos que necessitarem de mudar de sala respeitar os circuitos das entradas 

das novas salas. 

 

 

SERVIÇOS DA ESCOLA 

 

•  Todos os serviços da Escola encontram-se encerrados (bar, papelaria, cantina, gabinete 

do aluno e biblioteca) exceto, a secretaria externa, mas apenas para levantamento de 

documentos que devem ser pedidos online.  


