
A utilização de máscara é
obrigatória.
A higienização das mãos,
com álcool gel, à entrada da
escola, é obrigatória.
Lava regularmente as mãos
com água e sabão,
esfregando-as, pelo menos
20 segundos.
Cumpre as regras de
Etiqueta Respiratória (tosse
e espirra para a zona interior
do braço, com o cotovelo
fletido; após a utilização dos
lenços de papel, deita-os no
caixote do lixo; evita tocar
nos olhos, nariz e boca).
Os Planos de Contingência
estão disponíveis para
consulta, na página do
Agrupamento.

SE APRESENTARES
SINTOMAS SUGESTIVOS
DE COVID - 19 (TOSSE,
FEBRE E DIFICULDADE
RESPIRATÓRIA) NÃO
DEVES VIR PARA A

ESCOLA
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 Devem entrar pela porta principal,
do lado esquerdo.

Devem  utilizar as escadas junto à
sala 4.

Só utilizam as casas de banho, no

máximo 2 pessoas de cada vez,

junto à sala 4.

O quiosque junto à sala dos

professores deve ser utilizado por

estes alunos.

Devem entrar pela porta lateral,
junto à cantina.

Devem  utilizar as escadas junto
à cantina.

Só utilizam as casas de banho,

no máximo 2 pessoas de cada

vez, junto à cantina.

O quiosque junto à cantina, deve

ser utilizado por estes alunos.

Lotação máxima: 2 alunos
(Balcão/Atendimento).
Escalonamento para a utilização

deste espaço, evitando a

concentração de alunos (sempre

que possível).

  PAPELARIA

Circula sempre pela
direita!
Cumpre a sinalização!
Respeita a lotação
dos espaços!
Utiliza somente os
espaços exteriores
destinados ao teu ano
de escolaridade! 

ALUNOS DAS SALAS 1 A 18

ALUNOS DAS SALAS 21 A 30

A entrada é feita

pelo lado junto ao
quiosque e a

saída será feita

pelo lado
contrário.

Só podem sentar-

se nos lugares

marcados.

CANTINA

Lotação máxima: 5 alunos.

O funcionário/professor procede ao

registo dos alunos.

Só o funcionário/professor, acede

às prateleiras para retirar os livros.

BIBLIOTECA
Lotação máxima: 2 alunos
(Balcão/Atendimento).
Haverá intervalos diferentes para

2.º e 3.º ciclos, e só nessa hora

devem ir ao bar. A entrada será
feita por um lado e saída por
outro  (estarão devidamente

sinalizados os percursos).

BAR 


