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Normas e procedimentos a respeitar nos Intervalos
Alunos
Ano letivo2020/2021
Atendendo ao contexto excecional que se vive e dando prioridade à prevenção da
doença e à minimização do risco de transmissão do novo coronavírus emanam-se algumas
orientações relativas ao funcionamento dos intervalos:

1.

Ao terminar a aula, os alunos deverão abandonar a sala de aula à indicação do
professor, de uma forma ordeira e respeitando o distanciamento entre si;

2.

Deverão dirigir-se para o espaço destinado à sua turma (mapa em anexo), respeitando
os percursos previamente definidos, em fila e sempre pela direita;

3.

Durante o intervalo, deverão permanecer dentro desse espaço;

4.

Caso, algum aluno tenha de se dirigir ao bar, deverá, regressar ao espaço destinado à
sua turma o mais rápido possível;

5.

No caso de algum aluno ter necessidade de utilizar o WC, deverá fazê-lo apenas nas
instalações da papelaria, respeitando as indicações para o seu uso. Após a sua
utilização deverá dirigir-se para o espaço destinado à sua turma o mais rápido
possível;

6.

Ao toque para a entrada, deverão deslocar-se para o bloco onde terão a sua aula, de
uma forma ordeira, em fila, deslocando-se pela direita e respeitando os percursos
assinalados e o distanciamento;

7.

Na chegada ao bloco deverão esperar que lhe seja indicada a entrada no mesmo;

8.

À entrada da sala de aula deverão desinfectar as suas mãos e manterem o lugar que
lhe foi atribuído na planta de sala de aula;

9.

O não cumprimento destas orientações será enquadrado no regime disciplinar dos
alunos.

ATENÇÃO: Estas normas e procedimentos poderão sofrer alterações, tendo em conta as indicações que serão emanadas pelas DGS e/ou pelo
Ministério de Educação
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