
Regras de Conduta para Pais e EE

Relembramos que a maioria dos serviços
prestados pelo agrupamento são
disponibilizados no Portal GIAE.

Acesso aos Serviços

Deixe de dar apertos de mão ou outra saudação com contacto
físico, recorrendo a outros métodos.

Deverá proceder à higienização das mãos (com solução antisséptica
disponível no espaço escolar) à entrada e à saída da escola;

Fazer-se acompanhar, se possível, de solução antisséptica de base
alcoólica (SABA) para uso pessoal.

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

Zele pelo bem-estar emocional e
mental do seu educando
Colabore com os projetos MeuMenTo e Includ-ed.
Voluntarie-se. Mais informações junto do DT.

Proteja-se e proteja-nos

O seu educando não
poderá vir à escola
se:

apresentar sintomas. 
coabitar 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. Os pais e EE  dos alunos do Pré-escolar poderão
acompanhar os filhos/educandos à sala nas duas primeiras semanas.

É obrigatória a utilização de máscara para acesso e permanência na
escola, bem como o cumprimento das medidas de etiqueta
respiratória.

Cada pai e/ou EE deverá  identificar-se na portaria e informar qual o
serviço a que pretende recorrer. Poderá entrar  apenas após a devida
autorização dos serviços.
Dentro do espaço escolar deverá circular, apenas, no circuito
amarelo. 
A entrada de acesso ao ATL/CAF é feito pelo circuito amarelo e a
saída pelo exterior do edifício.

Deverá permanecer no espaço escolar apenas o tempo estritamente
necessário à tarefa que veio realizar e caso a mesma não possa ocorrer
por outra via (telefone, email, outro).

Bufete
Informe o seu educando que a aquisição de
produtos do Bufete deverá ser feita o mais
rápido possível, sendo proibida a ingestão dos
alimentos e a permanência neste espaço.

Refeitório
Os alunos deverão respeitar o refeitório atribuído
e o horário definido. 

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 estão desfasados por ano de
escolaridade. Assim, contribua para que o seu
educando respeite as regras de convivência e o
silêncio necessário.

Gestão Pedagógica
A gestão pedagógica irá orientar-se por
"Sequências de Aprendizagem" semanais, que
serão dadas a conhecer aos alunos e pais/EE.
A implementação destes processos de gestão
curricular visa preparar os alunos para eventuais
alterações do regime de presença e facilitar a
articulação curricular.
Contribua para o sucesso do seu educando
monitorizando o cumprimento das tarefas.

Educação Física e Desporto Escolar
O acesso às instalações desportivas é feito
respeitando o circuito definido para cada turma.
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.

Trabalhamos em equipa. Juntos somos mais fortes.

https://aefernandocasimiro.wordpress.com/

Respeite as regras de segurança e de distanciamento físico de pelo
menos 2 metros, sempre que possível

Informe a escola por telefone ou
email.


