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Caros Alunos 

 

Estamos, infelizmente, numa fase muito preocupante ao nível da propagação do vírus da 

Covid-19.  

Assim, e porque TODOS temos a responsabilidade de contribuir para o bem-estar e segurança 

de cada um(a), solicitamos ainda mais cuidado com o cumprimento das regras de segurança 

e de higiene, nomeadamente, a obrigatoriedade do uso de máscara nos espaços do Colégio, 

inclusive, no exterior, bem como o distanciamento físico aconselhado. 

 

Assim, relembramos, uma vez mais, os procedimentos que todos devem adotar:  

 

1. entrar no Colégio, ao início da manhã, com máscara e desinfetar as mãos à entrada; 

2. colocar a mochila/saco onde trazem o iPad em cima da mesa, na sala de aula e 

aguardar, serenamente, o início da mesma; 

É expressamente proibido circular na sala na sala de aula ou ocupar e/ou sentar-

se no lugar de outro colega. 

3. antes do início da aula, o telemóvel deve ser colocado no cacifo, de acordo com 

as regras definidas quer para o Ensino Básico quer para o Ensino Secundário. 

É expressamente proibido a utilização do telemóvel na sala da aula, a não ser para 

fins pedagógicos, devendo para isso ser dada autorização pelo(a) professor(a). 

4. as salas deverão permanecer abertas para promover o arejamento e a circulação de 

ar;  

5. durante as aulas e nos intervalos, deverão estar com máscara. A mesma apenas 

deverá ser retirada para comer, quando estiverem suficientemente afastados dos 

colegas.  

6. devem caminhar sempre pela direita nas escadarias, nos corredores e cumprir com 

os circuitos definidos:  

▪ as turmas cujas salas se encontram 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);  

▪ o percurso para a biblioteca é realizado pela escadaria sul (junto à 

Secretaria); 

▪ o percurso dentro do espaço do bar é realizado de acordo com sinalética aí 

colocada;  

▪ o percurso para o pavilhão gimnodesportivo realiza-se pelo espaço coberto 

contíguo ao campo de andebol (campo vermelho), não devendo os alunos 

atravessar o campo de futebol; 

7. embora haja dispensadores de álcool gel nos diferentes espaços do Colégio, cada 

aluno deve trazer consigo álcool gel individual e higienizar as mãos com a 

frequência necessária, quer durante as aulas quer durante os intervalos, nos 

recreios.  

8. devem lavar as mãos com frequência e rigor, de acordo com as normas recomendadas 

e enxugadas com papel. 

Alertamos, também, que o uso do papel nas casas de banho e no refeitório deve ser 

responsável, utilizando apenas o estritamente necessário para que seja evitado 

desperdício desnecessário;  

9. é expressamente proibido deixar material escolar e/ou outros bens pessoais debaixo 

das mesas ao final do dia, nomeadamente máscaras, lenços de papel usados e 

alimentos.  

As salas devem permanecer vazias para que seja feita a limpeza e a higienização 

necessária.  

10. durante o tempo de chuva, poderão permanecer dentro da sala de aula nos intervalos, 
se necessário, devendo cumprir as regras estipuladas para este espaço, referidas 

anteriormente. 

 

Quanto mais rigorosos formos para connosco próprios e com os nossos comportamentos, mais 

segurança teremos no nosso dia-a-dia, no contexto escolar. 
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