
Exmo(a) Encarregado(a) de Educação  
  
            Cientes de que o início deste ano letivo tem gerado muitas dúvidas e alguma 
ansiedade na comunidade escolar, vimos, por esta via, informar sobre algumas regras 
e orientações para esta nova fase.  
  
            A escola, no seu todo, tem vindo a desenvolver mecanismos e estratégias que, 
dentro do possível, e, tendo em conta as indicações da DGS e do Ministério da 
Educação, servirão para diminuir o contacto entre cada um dos membros da 
comunidade educativa, tentando, desta forma, que o contágio possa ser diminuído.  
  
            Relembra-se o papel dos diretores de turma no contato entre a escola e a 
família e a importância da compreensão e colaboração para com esta instituição, por 
todos os elementos da comunidade educativa, no que diz respeito ao cumprimento 
das regras e normas estabelecidas.   
  
            Verifica-se que muitos alunos ainda não procederam à regularização de 
matrículas cujo o prazo termina amanhã, dia 16 de setembro. Serão agendadas novas 
datas para a regularização deste processo destinadas a todos os que não o fizeram no 
tempo regulamentado.  
  
            Apela-se para a consulta das informações disponibilizadas nesta página, 
nomeadamente, o Plano de Contingência, as indicações sobre a receção dos alunos 
do 10º ano (dias 17 e 18 de setembro) e  o início das atividades letivas.  
  
            Procurando agilizar a comunicação das informações mais urgentes, seguem as 
que se consideram mais prementes:  
  

 Está disponível gel desinfetante junto das entradas da escola e dos diversos 

recintos. Os alunos, à entrada da escola, têm de higienizar as mãos. 

 As entradas na escola são feitas por três portas de acesso, entrada principal, 

entrada lateral sul e parque de estacionamento. Cada aluno deve entrar e sair 

pela porta de acesso que está mais próxima da sua sala de aula. Estarão 

marcadas, no chão, setas sinalizadoras no sentido em que devem seguir. A lógica 

em toda a escola será sempre a de circular pelo lado direito em cada corredor. A 

sinalética com indicações para as deslocações tem de ser sempre respeitada.  

 Será distribuído a todos os alunos um Kit que contém 3 máscaras reutilizáveis 

(25 lavagens cada).  

 Não é permitido o acesso e a circulação no espaço escolar sem a máscara, 

devidamente colocada.  

 As aulas de cada turma decorrem, sempre que possível, na mesma sala e com 

lugar/secretária fixo por aluno.  

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

servir apenas de apoio, estão confinados a um número restrito de utilizadores;  



 De acordo com as indicações do Ministério da Educação, a escola não consegue 

garantir o funcionamento dos balneários, pelo que os alunos deverão vir 

equipados nos dias em que têm aulas de educação física.  

 Os cartões serão entregues aos alunos atempadamente, de modo a possibilitar a 

realização de pagamentos nos vários serviços da escola. Os cartões têm de ser 

carregados nos respetivos quiosques (só aceitam moedas).  

 O refeitório Irá funcionar entre as 11h45 e as 14h30. O número de mesas será 

diminuído e marcadas aquelas que não vão ser usadas. Estarão disponíveis 

micro-ondas para os alunos que trouxerem comida de casa e consumir no local. 

A marcação das refeições será feita no programa disponibilizado na página da 

escola (GIAE).  

 O horário de funcionamento do bar será das 8h00 às14h15, das 15h00 às 17h30 

e das 18h30 às 22h00. Só é permitida a permanência neste recinto para recolher 

comida. A entrada é feita por uma porta e a saída por outra. Os géneros 

alimentares vão ser reduzidos e estarão disponíveis menus pré-estabelecidos 

para facilitar e diminuir o tempo de permanência. No corredor, à saída do bar, 

estarão colocadas mesas e cadeiras para permitir que os alunos consumam as 

suas refeições. Sugere-se que, sempre que possível, cada aluno traga um reforço 

de alimentos de forma a evitar a sobrecarga deste serviço.  

 Existem 4 máquinas dispensadoras de alimentos e/ou bebidas.   

 

 

 
Desejamos a todos um excelente ano letivo. 
 

 
A direção 


