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Caros Alunos 
 
A direção do Agrupamento de Escolas Fontes Pereira de Melo dá as boas vindas a todos os 
alunos do Secundário, que regressam à Escola. 
Na atual situação de pandemia, tudo vamos fazer para que se sintam em segurança, pelo que 
vos vamos solicitar que cumpram com rigor as regras de conduta, abaixo apresentadas na 
nova organização escolar. 
Toda esta implementação foi realizada seguinte as orientações da DGS, da DGEstE e das 
Forças Armadas.  
 
REGRAS DE CONDUTA  

1. Os alunos deverão entrar na escola, preferencialmente, à hora de início das aulas e nunca com 
antecedência superior a 10 min; 

2. Os alunos só deverão ser portadores do material escolar necessário para as aulas constantes 
do seu horário diário; 

3. Qualquer outro tipo de material assim como mochila ou saco ficarão na área de entrada da 
escola o qual poderão recuperar quando saírem da escola; 

4. Os alunos deverão entrar na escola devidamente afastados uns dos outros; 
5. Se os alunos não forem portadores de máscaras ser-lhes-á atribuída uma, logo à entrada; 
6. Em caso algum, exceto para comer, podem retirar a máscara; 
7. Ao entrarem na escola deverão desinfetar as mãos com uma solução antisséptica de base 

alcoólica (SABA) existente na portaria; 
8. Está traçado todo o trajeto que poderá percorrer dentro da escola a partir do momento que 

entram nas instalações; 
9. A circulação de entrada é distinta da circulação de saída; 
10. Os alunos só podem circular entre o bloco central e o bloco 1, onde decorrerão as aulas; 
11. Devem evitar tocar na parte da frente da máscara; 
12. Devem lavar as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 

segundos, antes e após as aulas, antes e após o uso da casa de banho e sempre que estejam 
sujas; 

13. Devem usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo 
depois de utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, de seguida;  

14. Se tossirem ou espirrarem devem-no fazer, sempre, para a zona interior do braço, com o 
cotovelo fletido, e nunca para as mãos;  

15. Devem manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar;  
16. Devem evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, 

interruptores, etc.;  
17. Nos vários espaços educativos estão afixadas as boas práticas de higiene, uso, colocação e 

remoção de máscara, bem como de distanciamento físico e etiqueta respiratória; 
18. Os alunos deverão permanecer na sala de aula constante do seu horário só podendo sair no 

intervalo para se dirigir à casa de banho; 
19. Os alunos poderão comer a meio da manhã ou a meio da tarde, o lanche que trouxerem para 

a escola, sempre na sala de aula; 
20. Durante as aulas, os alunos só se poderão levantar e sair do seu lugar com autorização do 

professor; 
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21. O não cumprimento destas regras e de todas as indicações que forem dadas pelos elementos 
da direção, professores e pessoal não docente é considerado comportamento grave e pode 
dar lugar à proibição de frequências das aulas em regime presencial. 

 

 

ORGANIZAÇÃO ESCOLAR  

1. As aulas de cada turma decorrem entre as 10h e as 17h, mas sempre num só turno, das 10h às 
13h ou das 14h às 17h; 

2. Os horários, entre as turmas, serão desfasados de 10 min, evitando o mais possível, a 
concentração dos alunos; 

3. Não existirão períodos livres entre aulas ocorrendo somente um intervalo de 5 min; 
4. A disposição dos alunos pela sala é de um aluno por mesa e com um distanciamento entre si 

de 2 m; 
5. Dado o número de alunos por turma ser, na sua maioria, maior que o número máximo de 

lugares nas salas (pelo distanciamento entre mesas) a escola desdobrou as turmas e optou 
pela redução de 50% da carga letiva, organizando-se momentos de trabalho autónomo nos 
restantes tempos; 

6. O bufete escolar permanecerá encerrado pelo que os alunos deverão ser portadores de lanche 
para o meio da manhã ou da tarde; 

7. A cantina também estará encerrada dado que os alunos só permanecerão um dos períodos do 
dia, manhã ou tarde. Pode no entanto recorrer ao regime de takeaway, se tiver ASE, escalão A 
ou B. No caso de pretender a refeição terão que informar o respetivo diretor de turma; 

8. A escola mantém a sala de isolamento, de acordo com o Plano de Contingência 
implementado; 

9. O Centro de Recursos Educativos permanecerá aberto no horário das atividades letivas para 
apoio aos alunos e para acolher os que poderão ficar sem as atividades letivas, por falta 
imprevista do professor; 
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