Ano Letivo 2020-2021

Comunicação Interna 04 - 02/nov/2020

Caros Alunos,
neste início de semana, solicitamos a vossa atenção para as seguintes
informações:
1.
Temos vindo a chamar a atenção de alguns alunos e a proceder ao contacto
com os respetivos pais e encarregados de educação para que se apresentem no
Colégio integralmente vestidos com o uniforme.
Conforme consta no Regulamento Interno, é obrigatório o uso do uniforme,
adotado pelo Colégio, em todos os anos de escolaridade em todas as atividades e
espaços de âmbito escolar.
Constituem peças obrigatórias do uniforme: camisa ou polo; saia ou vestido, calça
ou calção e peça de agasalho quando necessário: casaco de malha ou pullover ou
impermeável.
Durante o tempo letivo, é proibida a utilização de outro tipo de vestuário individual
que não seja o uniforme.
2.
Recordamos, uma vez mais, que estamos a viver uma crise sanitária sem
precedentes que nos obriga a todos a adotar sistematicamente os procedimentos
essenciais já por todos conhecidos. Por isso, recordamos que TODOS OS ALUNOS
têm que cumprir responsavelmente com os seguintes procedimentos:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

entrar na sala de aula, colocar o telemóvel no armário e sentar-se
corretamente na carteira, evitando permanecer de pé na sala, tocar na mesa
ou nos materiais de outros colegas
uso obrigatório da máscara em todos os locais do Colégio.
lavagem frequente das mãos ou desinfeção com álcool gel. Cada cada aluno
deve trazer consigo um álcool gel individual gel para higienizar as mãos no
final das aulas, antes de sair da sala para o recreio.
higienizar as mãos nos dispensadores de álcool gel que se encontram
disponíveis nos locais assinalados quando estão a regressar para as aulas
após os intervalos.
A utilização do álcool gel deve ser feita com responsabilidade para que seja
evitado desperdício desnecessário.
nas casas de banho e refeitório, devem lavar as mãos com rigor, de acordo
com as normas recomendadas pela Direção Geral da Saúde e enxuga-las com
papel. Uma vez mais alertamos para a utilização responsável do papel para
que seja evitado desperdício desnecessário.
respeitar sempre os circuitos de mobilidade definidos para cada um dos
espaços, caminhando sempre pelo lado direto.
As turmas cujas salas se encontrem no piso 01 e piso 03 utilizam a escadaria
norte, junto à Reprografia; as turmas que se situam no piso 02 utilizam a
escadaria sul, junto à Secretaria.
A deslocação para as salas de Educação Visual e de Informática realiza-se
pela escadaria norte.
O percurso para a biblioteca é realizado pela escadaria sul com a supervisão
da Assistente Educativa por este espaço, dentro das horas estipuladas: das
13h00 às 13h50, para alunos do 2º ciclo e 7º ano, das 14h00 às 14h45, para os
alunos do 3º ciclo e secundário.
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2.7.
2.8.

2.9.
2.10.

2.11.
2.12.

2.13.

O percurso dentro do espaço do bar deve ser realizado de acordo com
sinalética aí colocada.
O percurso para o pavilhão gimnodesportivo realiza-se pelo espaço coberto
contíguo ao campo de futebol.
manter o distanciamento necessário nos intervalos.
jamais devem estar muito próximos dos colegas no momento em que estão
sem máscara para comer. Recordamos novamente que não podem retirar a
máscara nos corredores para comer. Apenas devem fazê-lo quando estiverem
fora do edifício e devidamente afastados dos colegas.
os intervalos deverão ser passados no exterior do edifício sempre que não
chover. É obrigatório permanecer no espaço que está destinado a cada turma,
evitando-se, assim, ao máximo o contacto com alunos de outras turmas.
durante o tempo de chuva, para maior segurança de todos, os alunos deverão
permanecer dentro da sua sala de aula, a qual estará devidamente arejada,
mantendo-se no seu lugar e cumprindo obrigatoriamente as regras de
segurança estabelecidas para a utilização deste espaço. Poderão comer,
mantendo os cuidados necessários, nomeadamente não estar de frente para
os colegas.
Em caso de necessidade, os alunos poderão sair da sala para ir à casa de
banho ou ao bar, respeitando os circuitos de mobilidade, o distanciamento
social e as regras de segurança estipuladas em cada um dos espaços
referidos.
devem respeitar sempre o horário estipulado para cada turma para a entrada
no refeitório, em cada dia. Desta forma, evitar-se-á, grande maior
concentração de alunos na fila para almoçar.
é muito importante que cada um respeite os procedimentos de limpeza: é
expressamente proibido deitar lixo para o chão ou deixar resíduos debaixo
das mesas, principalmente máscaras ou lenços de papel. Da mesma forma, é
proibido deixar livros e material escolar debaixo das mesas.
à sexta-feira, após as aulas, os alunos devem arrumar o arrumar o material
escolar dentro da mochila e colocá-la em cima da mesa. As mochilas apenas
devem ser retiradas da sala após o almoço.

Alertamos para o risco grave da não utilização da máscara, da não higienização
frequente das mãos e do não cumprimento do distanciamento entre pessoas, fora
dos espaços do Colégio.
Solicitamos a todos, uma vez mais, um esforço acrescido na adoção de
comportamentos corretos neste tempo de pandemia.
Quanto mais rigorosos formos para connosco próprios e com os nossos
comportamentos, mais rapidamente podemos voltar à normalidade que todos
desejamos.
A segurança de TODOS depende da responsabilidade de cada UM.
Carvalhos, 2 de novembro de 2020

Dr. Vítor Pacheco
Diretor Pedagógico
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