
 

Exmo(a) Encarregado(a) de Educação 

 

O início do ano letivo aproxima-se. As reuniões iniciais entre Educadoras/Professores Titulares 

e Diretores de Turma e Pais/Encarregados de Educação estão a terminar mas é importante 

relembrar algumas regras e orientações de funcionamento. 

Iremos desencadear todo um conjunto de mecanismos para que a possibilidade de contágio 

seja reduzida. 

No primeiro dia de aulas ao primeiro tempo, os alunos serão informados de todas as medidas 

de funcionamento adotadas. 

Como é já do vosso conhecimento os horários de funcionamento são diferentes este ano. 

Apelamos a todos para o cumprimento dos mesmos e, ainda, para que as crianças e jovens 

cheguem o mais próximo possível da hora de entrada e saiam logo após o termino das aulas. 

No dia 17 todos os alunos deverão trazer de casa uma máscara que devem colocar à entrada 

dos respetivos estabelecimentos (alunos do 2º, 3º ciclos e ensino secundário) e higienizar as 

mãos. Neste dia, na primeira aula ser-lhes-á entregue o Kit de 3 máscaras reutilizáveis. 

As salas serão fixas, à exceção das aulas específicas. 

Os alunos deverão, sempre, utilizar os percursos estabelecidos dentro do estabelecimento. 

Sempre que possível os alunos devem trazer o seu lanche ou então, logo na primeira aula, 

passará uma folha onde registarão o que pretendem, entregam o cartão eletrónico e o lanche 

ser-lhes-á entregue, na sala de aula, antes do intervalo. No primeiro dia de aulas os alunos, 

em pequenos grupos, serão acompanhados para proceder ao carregamento dos cartões 

(mesmo os alunos que ainda não tenham cartão de aluno) para poderem adquirir o lanche 

e/ou a refeição. 

Os espaços comuns na escola (Bar, Reprografia, Biblioteca e Refeitório), irão servir apenas de 

apoio, estando confinados a um número restrito de utilizadores. Também, no presente ano 

letivo, não serão atribuídos cacifos. 

Dado que, para comerem, têm que retirar a máscara, sendo um momento propício para o 

contágio, sempre que tenham disponibilidade para tal, devem os vossos educandos efetuar as 

refeições em casa. Os alunos que habitualmente almoçam no refeitório podem optar pelo 

regime de take away. Levantam o almoço na escola e levam para casa. 

Sempre que os alunos indiciem sintomas de Covid-19, os Pais/Encarregados de Educação 

devem tomar providências no sentido de verificar o que se passa com o aluno e não vir à 

escola. Devem, ainda, informar o Estabelecimento de Ensino da situação. 

Não é permitida a entrada no espaço escolar sem máscara. 

 

 

 

 

 



REGRAS EDUCAÇÃO FÍSICA EM ALTURA DE PANDEMIA 

 

- Os alunos devem vir equipados de casa, trocando apenas o calçado, na entrada das 

instalações, em local designado pelo professor 

- Os balneários não serão utilizados, excetuando casos pontuais avaliados pelo professor; 

- Obrigatório trazer porta máscara; 

- Para hidratação é necessária garrafa de água identificada;  

- Higienizar as mãos antes do início das aulas e sempre que o professor solicitar; 

- Sugere-se o uso de toalhetes descartáveis, como alternativa para higiene pessoal; 

- Devem ser cumpridas todas as restantes regras, inerentes aos espaços a utilizar para a 

prática da disciplina de Educação Física e de acordo com as orientações das entidades 

competentes.  

 

É fundamental a colaboração, compreensão de todos para que, juntos, possamos levar a 

bom termo, com o mínimo de percalços o ano que se avizinha. 

Bem haja. 

 

A Diretora 

 

Luísa Carvalho 


