
A entrada na escola está autorizada aos alunos, 

professores e funcionários que aqui têm aulas ou 

trabalham. 

Qualquer elemento da comunidade—pais / encarregados 

de educação incluídos, poderá ser autorizado a entrar 

desde que tenha marcação prévia ou seja autorizado pela 

direção. 

COMPORTAMENTOS DE PREVENÇÃO 

•Usar corretamente máscara de proteção na rua e na 

escola. 

•Lavar as mãos com frequência – com água e sabão 

(durante 20 segundos). 

•Higienizar as mãos com gel alcoólico sempre que não 

for possível lavar as mãos. 

•Evitar tocar nos olhos, nariz, boca e cabelos. 

•Limpar e desinfetar frequentemente objetos e superfí-

cies de utilização comum.  

•Tossir e espirrar para a prega do cotovelo, ou para um 

lenço de papel que deverá ser deitado fora.  

•Guardar distância de segurança (pelo menos, 1,5 me-

tros). 

 

ENTRAR E SAIR DA ESCOLA 

O período diurno de aulas desenvolve-se entre as 8h30 e 

as 18h35. O turno da manhã inicia às 8h30 e o da tarde 

às 13h50. 

• Deves chegar à escola, pelo menos, 10 minutos antes do 

horário estabelecido. 

- nunca no chão ou em cima da mesa.  

• Deves manter a disposição do mobiliário inalterada.  

INTERVALOS: 

• Cada sala tem uma área reservada para intervalos separa-

da por fitas e baias  – deves respeitá-la.  

• Podes, se quiseres, permanecer no interior do edifício ou 

na sala de aula.  

• Estão proibidos jogos coletivos.  

• IMPORTANTE: Deves trazer água e lanche – po-

des, também trazer o teu almoço.  

• NO ENTANTO se te foi autorizado suplemento 

alimentar, a escola fornece-te o lanche da manhã e/

ou da tarde no bufete. 

BIBLIOTECA:  

Encontra-se em funcionamento, mas com restrições na sua 

lotação).  

PAPELARIA:  

Funcionamento sem restrições, desde que respeitado o dis-

tanciamento social. 

REPROGRAFIA  

A reprografia pode ser usada, cumprindo as regras de higie-

nização e distanciamento.  

REFEITÓRIO: 

 Se quiseres almoçar na escola ou levar o almoço para 

casa, procedes deste modo:  

•Marcas ou compras as tuas refeições como habitu-

almente.  

•Informas o/a DT que queres o almoço em take 

away (esta indicação é mensal – se quiseres alterar a 

meio do mês, tu ou o teu EE enviam um email para 

graca.coelho@esla.edu.pt a comunicar.  

•É proibido alterar a disposição da espaço.  

•É obrigatório lavar as mãos com água e sabão antes de 

fazer a recolha da refeição.  

•Aguarda a tua vez em fila e com o distanciamento físico 

de pelo menos 1 metros. (está marcado no chão).  

•Faz a recolha do tabuleiro com a refeição, minimizando 

o toque com as superfícies.  

•Senta-te no lugar disponível e indicado pelos funcioná-

rios.  

•Após a refeição, arruma o tabuleiro.  

•Sai pelo percurso estabelecido para a saída.  

•Higieniza as mãos no dispensador disponível para o efei-

to.  

SECRETARIA 

O atendimento de alunos e EE é efetuado através de 

marcação ou a pedido dos serviços.  

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  

•Respeita a lotação máxima 

•Mantem o distanciamento físico de, pelo menos, 1m. 

•Fazer a correta higienização das mãos com água e sa-

bão.  

•Seca as mãos com toalhetes de papel.  



• Aguarda a tua vez de entrada em fila, mantendo sempre 

o distanciamento social e com máscara. 

• Entras pelos portões de acordo com a sala onde vais ter 

aulas: Para o Pavilhão, Monoblocos 30 a 32, salas 1 à 4 e 

salas 19 à 29 entras pelo portão 1. Para as salas 6 à 15 

entras pelo portão 2. 

• A saída da escola do turno da manhã e entre as 

13h20 e 14h00 faz-se pelo portão 3, existente junto ao 

pavilhão. 

A saída da escola durante o restante tempo faz-se 

pelo percurso inverso da entrada (Portão 1 ou Portão 

2).  

ACESSO AOS EDIFICÍOS 

Na entrada 1 entram os alunos que passam pelo Portão 

1 e na entrada 2 os alunos que passam pelo Portão 2.  

O acesso ao pavilhão faz-se pela sua porta principal. 

SAÍDA DOS EDIFICÍOS 

Deves sair pelas portas assinaladas como saída. A saída 5 

é apenas utilizada pelos alunos que frequentam o refeitó-

rio. 

No Pavilhão, as saídas são efetuadas pelas portas de emer-

gência. 

 

CONFERE A TUA SALA NO TEU HORÁRIO 

SALA DE AULA 

 

• Higienizas as mãos à entrada do edifício e outros espa-

ços. 

• A Escola fornece 3 máscaras sociais – deves trocá-la to-

dos os dias e lavá-las a 60º  

• A máscara deve permanecer sempre colocada (proteger 

o nariz e a boca).  

• Diriges-te para a sala de aula. A tua turma tem normal-

mente uma sala atribuída e terás um lugar fixo, que terás 

de respeitar em todas as aulas;  

• Se tiveres aulas em salas específicas, deves respeitar a 

distribuição e orientações do professor.  

• Permaneces no teu lugar durante as aulas e, se assim o 

desejares, durante o intervalo.  

• Podes pedir para sair – casa de banho – mas só pode sair 

um de cada vez e deve ser evitado.  

• Não podes virar-te para trás.  

• Deves pendurar a tua mochila nas costas da cadeira –  


