
 

 

           A RESPONSABILIDADE DE CADA UM 
      É A SEGURANÇA DE TODOS 

 

REGRAS DE CONDUTA E FUNCIONAMENTO  

 

A entrada dos alunos faz-se pelos dois portões grandes principais e pelo 

lateral (Rua das Escolas), ordenadamente, respeitando a distância 

social. 

À entrada da escola é obrigatório o uso de máscara, podendo pontual e 

aleatoriamente ser medida a temperatura corporal. 

Nas entradas dos diferentes blocos existem dispensadores de SABA para 

procedimento obrigatório da higienização das mãos, aquando da 

entrada e saída dos mesmos. 

De acordo com as orientações da DGEstE, a todos os alunos, professores 

e assistentes será disponibilizado, trimestralmente, um kit de 3 

máscaras sociais laváveis de Nível 3 (permitem 25 lavagens). 

No sentido de preservar a saúde de toda a comunidade, o acesso ao 

recinto escolar será vedado a quem não cumprir as regras de utilização 

de máscara, a distância social e higienização. 

Cada professor terá ainda um kit que inclui viseira, apagador e canetas 

de quadro. Os teclados dos computadores estarão revestidos por 

película aderente para permitir uma higienização eficaz, sem que 

ocorra danificação do equipamento. 

Aos assistentes operacionais será ainda disponibilizado equipamento de 

proteção individual (viseira, luvas e aventais/batas). 

Só é permitida a entrada dos alunos na escola 5 minutos antes do 

horário marcado para o início das atividades escolares. 



Os alunos apenas podem trazer para a escola os seus objetos e materiais 

pessoais imprescindíveis para as aulas. Objetos como skates, bolas, 

entre outros, não serão permitidos. 

Ao entrarem no recinto escolar, os alunos dirigem-se de imediato à sala 

onde decorrem as suas aulas. É obrigatória a desinfeção das mãos à 

entrada do bloco.  

Não é permitida a circulação/permanência nos corredores. 

Na aula de apresentação os diretores de turma indicam qual o percurso 

a respeitar para entrar e sair da sala da turma, qual o wc de apoio, e 

restantes normas de funcionamento. 

Nas paredes ou no chão existe sinalética a seguir, bem como o 

distanciamento a respeitar, em caso de locais de atendimento público. 

As aulas de cada uma das turmas ocorrem numa só sala, estando 

identificados nominalmente, nas mesas, os locais onde cada aluno se 

deve sentar. Em caso algum serão permitidas trocas de lugar ou de sala. 

No caso de ocorrer partilha de sala por alunos de diferentes turmas, a 

sala será sempre higienizada imediatamente após a saída de um grupo, 

pelo assistente de apoio ao bloco. 

De forma a permitir uma eficaz ventilação, conforme previsto nas 

orientações da DGEstE, as salas de aula têm as janelas em posição 

basculante. A porta deve manter-se aberta, tanto quanto possível. 

Os intervalos (5’) destinam-se apenas ao tempo necessário para 

desinfetar o espaço do professor. Os alunos permanecem na sala, nos 

respetivos lugares. 

Cada sala dispõe de uma câmara, com sistema áudio associado e um 

quadro interativo ou uma mesa digital, para lecionação presencial com 

assistência remota. 

Diariamente, em cada período da manhã/tarde, e desfasadamente, cada 

turma terá uma pausa de 15 minutos, estabelecida previamente, 

durante a qual os alunos, obrigatoriamente, deverão permanecer no 

exterior das instalações. 



Nos dias em que ocorrer aula de Educação Física os alunos deverão vir 

já equipados de suas casas. É obrigatório o uso da t-shirt de Educação 

Física identificadora da escola, à venda na papelaria, e ser portador da 

caixa individual, identificada, para guardar a máscara durante a prática 

de atividade física. Está condicionado o uso dos balneários; a sua 

utilização deverá ser devidamente justificada e controlada pelo 

professor ou pela assistente de serviço. 

O Bar encontra-se aberto aos alunos entre as 9h30 e as 12h00 e entre 

as 14h30 e as 16h30 (para a restante comunidade abre entre as 8h00 e 

as 9h). Mantêm-se em funcionamento as máquinas de vending, mas 

aconselha-se que os lanches sejam trazidos de casa. Relativamente às 

aquisições no Bar, recomenda-se que seja feita uma encomenda prévia, 

via e-mail (bufete@esqm.pt) ou caixa de correio instalada no exterior 

do Bar (antecedência mínima de 2 horas – sendo obrigatório ter saldo no 

cartão). A lotação máxima de utentes no interior do Bar é de 4 pessoas, 

devendo respeitar-se as distâncias assinaladas. 

Far-se-ão todos os esforços para que o Refeitório se encontre em 

serviço de take away com marcação na véspera. 

A Biblioteca encontra-se encerrada para utilização autónoma. 

Só é permitida a entrada na casa de banho a um número de alunos igual 

ou inferior ao número de espaços individuais existentes. Em cada 

unidade está referenciado o número máximo de utentes. Não é 

permitido o uso do urinol. Os sanitários são higienizados após cada 

utilização. 

No final das aulas, a Assistente Operacional responsável garante a 

desinfeção total das salas de aula. 
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