
Guião de procedimentos – 18 de setembro de 2020 

Horário: 

5º Ano – 8h30m 

6º Ano – 9h30m 

7º Ano – 10h30m 

8º Ano – 11h30m 

9º Ano – 12h30m 

10º Ano – 14h30m 

11º Ano – 15h30m 

12º Ano – 16h30m 

 

Início: 

Ao chegaram à escola, no horário pré-estabelecido, os alunos deslocam-se para os espaços 

reservados (marcados no chão) junto dos pavilhões C e D.  

 

Nota: existem corredores reservados para cada ano. No período da tarde, os alunos do ensino 

secundário deverão respeitar as seguintes filas. 

Ano Corredor  Ano Corredor 

10º1 5º1  11º6 6º3 

10º3 5º2  12º1 6º4 

10º4/10º6B 5º3  12º3 6º5 

10º6A 5º4  12º4 7º1 

11º1 5º5  12º8 7º2 

11º3 6º1  11º6 6º3 

11º4 6º2    
 



 

O que fazer em cada ponto 

Entrada e Saída da Escola 

Pretende-se que neste ponto se explique o procedimento de entrada e saída da escola.  

 As mãos são desinfetadas à entrada. 

 Não haverá cruzamentos de alunos no portão onde se encontra o registo de cartões. 

 Existem dois caminhos: o de entrada e o de saída.  

 A prioridade será dada sempre à entrada.  

 Os alunos deverão aguardar na fila de saída até que não hajam alunos a entrar. 

 Esta gestão será feita por dois assistentes operacionais. 

 O registo do cartão é obrigatório à entrada e à saída (não poderá entrar se não tiver 
cartão). 

 Logo que as aulas do dia terminem, os alunos deverão sair do recinto escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrada e Saída dos Pavilhões 

 Os alunos deverão dirigir-se para o corredor respetivo. 

 Deve-se explicar que quando tocar deverão dirigir-se para o corredor respetivo se 

tiverem aulas nos pavilhões C e D.  

 Se a aula for noutro pavilhão deverão dirigir-se e aguardar com distanciamento social a 

chegada do professor. A entrada será feita sempre por grupo/turma. Nos pavilhões E, 

F e G, por terem menos salas a entrada será mais facilitada.  

 O professor não espera que esteja a turma toda. Quando o professor chegar ao 

pavilhão identifica o grupo/turma e entra com ele, mesmo que não estejam todos. A 

gestão de entrada será controlada por um assistente operacional. 

 A entrada será sempre realizada em fila de forma tranquila. 

NOTA: explicar aos alunos dois pontos muito importantes:  

 A entrada poderá demorar um pouco, mas a segurança está em primeiro lugar. 

 A desinfeção das mãos poderá ser realizada logo à entrada do pavilhão. No entanto, a 

desinfeção de mãos em sala de aula é obrigatória. O processo pode ser redundante, 

mas garante que todos desinfetem as mãos. Existe um dispensador de gel desinfetante 

em cada sala.  

Na situação em que as condições meteorológicas não permitam a permanência dos alunos no 
exterior, estes deverão entrar diretamente para as salas de aula. O apoio à entrada será 
realizado em cada piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acesso ao Refeitório 

 O acesso é realizado pelo lado que está assinalado com a letra R. 

 O aluno deve seguir o caminho assinalado com a letra R. 

 Deverá ser respeitado o percurso de forma a garantir todos os passos de segurança. 

 Este percurso passa por uma área de lavagem obrigatória de mãos. 

 As mãos deverão ser lavadas respeitando as regras disponíveis nos cartazes que se 
encontram em cada lavatório. 

 Deverá ser mantido o distanciamento social respeitando a ordem da fila. 

 Depois de entrar no refeitório e a refeição ser entregue o aluno deverá dirigir-se a uma 
mesa desinfetada devidamente assinalada. 

 Muito importante: se o aluno vir que um aluno se levantou, não poderá dirigir-se de 
imediato para esse lugar (deverá aguardar até ser desinfetado). 

 Depois de terminar a refeição deverá levantar o tabuleiro e colocar no local respetivo. 

 A saída deverá ser feita pela porta lateral (assinalada). Nesta porta existe um 
dispensador automático de gel desinfetante onde as mãos deverão ser desinfetadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acesso ao Buffet 

 O Buffet está aberto num período alargado para melhorar o serviço e evitar os 

movimentos pendulares entre a escola e estabelecimentos comerciais que se 

encontram nas imediações da escola.  

 A entrada será feita no pavilhão B pela entrada assinala com a letra B. 

 A meio do percurso existem duas opções: 

o Se o aluno tiver senha deverá continuar pelo percurso com a letra B. 

o Se o aluno tiver que ir tirar senha no “Kiosk” deverá seguir a letra K. 

 Em ambos os casos existem percursos para atendimento para fornecer os bens 

alimentares.  

 Em ambos os percursos, a desinfeção das mãos é obrigatória. Existem dispensadores 

automáticos de gel desinfetante.  

 Deverá ser respeitado o distanciamento social. 

 A saída está assinalada através de marcações no chão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


