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REGRAS GERAIS - COVID19 

 

- Colocação de um aluno em cada mesa, sempre que possível; 

- Utilização obrigatória de máscara em todos os espaços escolares; 

- Ida imediata dos alunos para a sua sala ou zona de recreio específica aquando da chegada à 

escola; 

- Fixação de alunos a lugares na sala de aula; 

- Higienização das mãos à entrada dos blocos de salas de aula; 

- Higienização das salas sempre que há mudança de turma; 

- Impossibilidade de os alunos deixarem os seus materiais dentro das salas; 

- Ida ao WC pelos alunos preferencialmente durante as aulas, evitando utilizar o intervalo; 

- Permanência dos alunos em sala de aula durante os intervalos de 5 minutos; 

- Na cantina e no bufete, compras de alimentos/refeições feitas apenas com a visualização do 

número no cartão do aluno por parte do funcionário; 

  

- Impossibilidade de troca de salas, a alternativa será a utilização do espaço exterior; 

- Não utilização do Auditório. Este espaço apenas será utilizado com autorização do diretor; 

- Cumprimento rigoroso dos horários de início e término das aulas por parte de professores e 

alunos; 

- Salas sempre com as portas abertas, pelo que as chaves das mesmas se tornam 

desnecessárias, à exceção das salas específicas (TIC, ET, EF,…); 

- Inexistência de trabalhos de pares ou grupo presenciais, com colocação de alunos de frente uns 

para os outros; 

- Utilização privilegiada de meios digitais, na realização de trabalhos;  

- Utilização do quadro apenas pelo professor, com o seu giz e o seu apagador; 

- Intervalos à hora certa, sem exceções, para minimizar ao máximo as interações entre alunos 

- Funcionamento no exterior do “ATE”, “Porta Amiga”, “Dá-me Colo”, outros, sempre que possível. 

Se for utilizado outro espaço, alunos e docentes asseguram a limpeza do mesmo.  

 

      O Presidente do Conselho Pedagógico 
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