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NORMAS GERAIS (CÓDIGO DE CONDUTA): 

 

1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, alunos a partir do 2.º ciclo do ensino básico, 

encarregados de educação, fornecedores e outros elementos externos);  

2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma solução álcool-gel; 

3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos;  

4. Reforçar a higienização das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da 

casa de banho e sempre que necessário; 

5. 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; 

6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;  

7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;  

8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.; 

9. Manter a distância de segurança das outras pessoas de, pelo menos,1 metro; 

10. Circular no espaço escolar de acordo com os circuitos assinalados e sempre pela direita; 

11. Se estiver em casa com síntomas de COVID 19 (tosse, febre ou dificuldade respiratória,) ligue SNS 24 – 

808242424. NÃO COMPAREÇA NA ESCOLA! 

12. Caso se encontre na Escola com sintomas, recorra a um adulto (professor/ assistente operacional/ outro) 

que acionará as medidas previstas para estas situações.  

 

(1) As salas de isolamento: 

 

Escola Salas de Isolamento 

Escola Básica e Secundária Dr. Rui Grácio 
Posto Médico – Pavilhão A  

Sala exterior junto à entrada do Pavilhão L 

 

 

NORMAS ESPECÍFICAS PARA ALUNOS: 

 

 

ONDE? O QUE FAZER? 

Entrada na 

Escola 

Colocar a máscara antes de entrar. 

Dirigir-se, pelo circuito indicado, para a sala onde vai ter aula. 
Aguardar pela chegada do(a) professor(a) à frente da sala, na zona destinada à turma. 

Manter a distância de segurança dos colegas 

Proceder à higienização das mãos 

Salas de aula 

Quando o(a) professor(a) chega à porta, fazer uma fila para entrar na sala, mantendo 
distância de segurança, e posicionando-se tendo em conta que em primeiro lugar entram os 
alunos que se sentam nos lugares mais afastados da porta. 

Dirigir-se para o seu lugar (lugar fixo em todas as disciplinas). 

Sempre que necessário o(a) próprio(a) aluno(a), com a colaboração do(a) professor(a), 
higieniza o seu espaço. 

Desinfetar as mãos com solução álcool-gel, do próprio, depois de ocupar o seu lugar. 

Permanecer sempre, virado para a frente durante as aulas. 

Utilizar somente os seus materiais (canetas, lápis,réguas, esquadro, etc). 

Sempre que usar lenços de papel quando espirra (de utilização única) deve deitá-los no 
caixote do lixo e de seguida lavar as mãos com água e sabão; 

Só é permitido beber água com garrafa pessoal (pode beber também na sala de aula) 

Casas de 

banho 

Podem utilizar as casas de banho durante as aulas com autorização do(a) professor(a). 

Para ir ao WC, sair pela porta exterior da sala, seguir o percurso indicado e entrar pela porta 
principal do pavilhão onde se encontram a ter aulas. 

Cumprir a lotação da casa de banho que vai utilizar. 

Lavar bem as mãos com sabão e secá-las com um toalhete. Deitar o toalhete no lixo. 

Dirigir-se para a sala seguindo o percurso indicado. 
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Bar e 

Papelaria 

Utilizar o Bar só em caso de não trazer lanche. 

Dirigir-se ao Bar pelo percurso indicado. 

Respeitar a distância de segurança do(a) colega da frente tendo em conta as marcações no 
chão. 

Desinfetar as mãos com o álcool-gel existente no Bar. 

Não tocar no balcão. 

Regressar pelo percurso indicado até à sala onde irá ter aula. 

Permanecer na zona de recreio correspondente à sala e aguardar pela aula. 

Refeitório 

Marcar as refeições, preferencialmente, online. 

O serviço de aquecimento de refeições (microondas) não irá funcionar. 

Dirigir-se ao Refeitório pelo percurso indicado. 

Manter sempre a distância de segurança da pessoa da frente. 

Lavar as mãos. 

Ocupar apenas os lugares indicados, com alunos/professores virados no mesmo sentido (não 
podem estar frente a frente). 

Saída pela pela porta do fundo do Refeitório. 

Regressar pelo percurso indicado até à zona de recreio correspondente à sala onde irá 
decorrer a aula e aguardar pelo(a) professor(a), ou para o portão de saída (se não tiver mais 
aulas) 

Intervalos 

Permanecer na zona de recreio destinada a cada sala onde irá decorrer a próxima aula. 

Não partilhar comida, telemóvel ou outros objetos pessoais 

Perante condições desfavoráveis (ex. climatéricas) poderão permanecer na sala de aula. 

Outros 

espaços 

Existem regulamentos para espaços específicos que deverão ser cumpridos na íntegra – 
Biblioteca, Pavilhão Gimnodesportivo e Campo de Jogos - espaços próprios para a prática de 
atividade física; UEE, (…). 

Saída da 

Escola 

De acordo com o percurso do Mapa de Circulação. 

Só depois de abandonar a Escola, poderá retirar a máscara.  

Ausência de 

Professores 

Aguardar na zona de recreio por um(a) professor(a) de substituição. 

Sempre que a ausência do(a) professor(a) esteja programada e seja coincidente com o 

primeiro ou último bloco/tempo de cada turno, os alunos serão avisados e os autorizados 

pelos encarregados de educação, ficarão dispensados da comparência/permanência na 

escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMENTOS  A TER  PERANTE    CASO SUSPEITO  DE COVID 19  (com febre ou tosse ou dificuldade 

respiratória, podendo também existir outros sintomas entre os quais, dor de garganta, dores musculares 

generalizadas, perda do paladar ou olfato, diarreia, dor no peito e dor de cabeça (…): 

 

 

✓ Aluno/docente/não docente, fora do contexto de escola: informa, imediatamente, a Direção da 

Escola por via telefónica 
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✓ Aluno(a) – Em contexto de sala de aula: 

O(A) professor(a): 

1 
O(A) professor(a) questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) sente pelo menos, um dos seguintes 

sintomas: febre, tosse e falta de ar (dificuldade respiratória); 

2 Em caso de suspeita de infeção viral, de forma serena, procura tranquilizar o(a) aluno(a); 

3 Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324) 

4 
O ponto focal indica qual o(a) assistente operacional que irá acompanhar o discente e qual a sala de isolamento 

para onde deverão dirigir-se; 

5 Desinfeta a mesa do(a) aluno(a) e as suas mãos (recorrendo ao álcool disponível no kit proteção); 

6 
Nas salas com mesa dupla, manda o(a) aluno(a) companheiro(a) desinfetar as mãos (recorrendo ao álcool 

disponível no kit proteção); 

7 Promove o arejamento imediato da sala. 

O(A) Assistente Operacional: 

8 
Acompanha o(a) aluno(a) até à sala de isolamento e substitui a sua máscara por uma do kit de proteção; a 

máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado. 

9 O(A) aluno(a) desinfeta as mãos; 

10 O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento; 

11 O(A) assistente operacional desinfeta as mãos; 

12 Regressa ao local de trabalho. 

13 
No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional comunica à chefe dos assistentes 

operacionais que deve providenciar a limpeza/desinfeção da mesma. 

 

✓ Aluno(a) – Fora do contexto de sala de aula: 

1 O(A) aluno(a) dirige-se à assistente operacional do bloco mais próximo; 

2 
O(A) assistente operacional questiona o(a) aluno(a) no sentido de averiguar se este(a) se sente com febre, tosse, 

falta de ar (dificuldade respiratória); 

3 
Em caso de suspeita de infeção, o(a) assistente operacional, contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 

219279324) 

4 
O(A) assistente operacional acompanha o(a) aluno(a) à sala de isolamento indicada e substitui a sua máscara por 

uma do kit de proteção, a máscara utilizada é colocada num saco de plástico bem fechado; 

5 O(A) aluno(a) desinfeta as mãos; 

6 O(A) assistente operacional mede e regista a temperatura do(a) aluno(a) na ficha da sala de isolamento; 

7 O(A) assistente operacional desinfeta as mãos; 

8 Regressa ao local de trabalho. 

9 
No final de cada utilização da sala de isolamento, o(a) assistente operacional comunica à chefe dos assistentes 

operacionais que deve providenciar a limpeza/ desinfeção da mesma. 

 

✓ Adulto - Docente/ não docente: 

1 Tomada de consciência de sintomas de Coronavírus; 

2 Contacta o ponto focal (nº da Direção da Escola 219279324) 

3 
Dirige-se sozinho(a) para a sala de isolamento indicada, avalia e regista a temperatura corporal, na ficha de 

sala de isolamento, juntamente com os restantes dados. 

4 Na sala de isolamento contacta o SNS 24 – 808 24 24 24 e segue as indicações dadas. 

  

 


