
Regras de Conduta para Alunos

O acesso aos diferentes serviços do AEFCPS é
feito com mácaras, exceto para alunos até ao
4.º ano.

Acesso aos Serviços

Deixa de dar apertos de mão e recorre a métodos de saudação que
não impliquem contacto físico.

Lava ou higieniza as mãos quando entrares na escola e repete o
processo várias vezes ao dia.

Deverás higienizar o espaço que ocupas em sala de aula (mesa e
cadeira), com o material disponível para o efeito, no final de cada turno
(manhã e tarde). Não se pretende que limpes a sala apenas que deixes o
teu espaço preparado.

Evita tocar no rosto e cobre a boca e o nariz quando tossires ou
espirrares.

Sintomas gerais: febre, tosse, cansaço/dores
no corpo e falta de ar.

Zela pelo teu bem-estar emocional e
mental
Colabora com o projeto MeuMenTo, voluntaria-te
como mentor. Mais informações junto do teu DT.

Protege-te e protege-me

Fica em casa
se:

Te sentires doente. 
Coabitares com uma pessoa
doente.

A entrada e a saída da escola é feita pelo portão principal. Todos os
alunos do Pré-escolar devem trocar de calçado, à chegada aos JI, nas
respetivas zonas sujas.

É obrigatória a utilização de máscara para acesso e permanência na
escola, para todos os alunos dos 2.º e 3.º ciclos.

A circulação dentro dos espaços escolares é realizada de acordo com
os circuitos e zonas definidos nas plantas  afixadas.

Deves circular em fila pela direita, mantendo a distância física de
segurança, respeitando os circuitos e zonas que te são destinados.

Não é permitida a permanência no recinto escolar para além do
horário de cada aluno.

Os alunos deverão manter-se sempre no mesmo lugar dentro da sala
de aula. Cada aluno deverá utilizar, apenas, o seu material e
nunca emprestar ou pedir emprestado.

Bufete
A aquisição de produtos do Bufete deverá ser o
mais célere possível, respeitando as regras e
percursos de circulação e distanciamento
definidos, sendo proibida a ingestão dos
alimentos e/ou permanência no espaço do
bufete.

Refeitório
A escola tem diferentes refeitórios. Deverás
respeitar o refeitório e horário do teu ano.
Deverás aguardar a ordem de entrada que
acontecerá após a higienização do espaço.

1.º, 2.º e 3.º anos - 12:00/12:30 - Refeitório 1 
4.º ano - 12:35/13:05 - Refeitório 1
5.º ano - 13:15/13:40 - Refeitório 2
6.º ano - 13:05/13:30 - Refeitório 1
7.º ano - 13:35/14:20- Refeitório 1

8.º e 9.º anos - 13:45/14:15 - Refeitório 2

Intervalos
Os intervalos são desfasados por ano de
escolaridade. Assim, deverás sair da sala em
silêncio, respeitando o percurso respetivo até ao
exterior.

Sanitários
Deverás utilizar apenas os sanitários (WC)
correspondentes ao teu circuito. Os WC da zona
amarela servem apenas para o período de refeições.

Educação Física e Desporto Escolar
O acesso às instalações desportivas é feito
respeitando o circuito respetivo.
As regras específicas para a prática desportiva
serão dadas a conhecer pela DGS/ME.

TIC  e Multimédia
As salas de TIC/MediaLab são desinfetadas
após cada utilização.

Não venhas para a escola se tiveres sintomas.

https://aefernandocasimiro.wordpress.com/


