
 

REGRESSO À ESCOLA A 18 de MAIO 
Agrupamento de Escolas Professor Ruy Luís Gomes 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
MUITO IMPORTANTE: Estou consciente de que o meu regresso às atividades           
presenciais implica o cumprimento de regras de higienização, distanciamento social e o            
menor tempo de permanência possível no espaço escolar. 
 
ASSIM, 
Quando sair de casa devo: 
1. Saber a que turno pertenço, o meu horário, a sala para onde me dirigir e o percurso a                   
fazer. 
2. Certificar-me de que levo o material de estudo essencial e não levo objetos              
desnecessários 
3. Certificar-me de que saio de casa em perfeitas condições de segurança 
 
Quando chegar à escola devo: 
1. Na entrada, proceder à higienização das mãos (com álcool gel disponível pela escola) 
2. Certificar-me de que entro com máscara (se não tiver, a escola fornece) e ter consciência                
de que esta é obrigatória durante todo o tempo de permanência na escola 
3. Dirigir-me para a sala pelo percurso definido, evitando tocar em quaisquer objetos ou              
superfícies (paredes, corrimões, maçanetas de portas, interruptores,...) 
4. Já na sala de aula, devo ocupar o lugar que me é destinado e permanecer atento às                  
informações que me forem transmitidas quer pelo Professor, quer pela Assistente           
Operacional 
5. Ter consciência de que há uma distância social a ser cumprida entre mim e o meu                 
próximo 
6. Saber que a sala só está destinada à minha turma/turno e que não haverá lugar a                 
intervalos. 
7. Devo evitar sair da sala, mas se for mesmo necessário, devo pedir licença para tal ao                 
professor. 
8. Saber que as saídas da sala, são excecionais e que se fazem individualmente, sendo               
controladas pela assistente operacional que está afeta à sala, a quem devo obedecer             
quanto a instruções. 
9. Saber qual é a casa de banho que me está destinada e que, neste espaço, devo                 
proceder à higienização das mãos depois da sua utilização. 
10. Saber que após o término da aula devo abandonar a sala respeitando a saída individual                
e dirigir-me imediatamente para o portão principal a fim de abandonar o recinto escolar. 
11. Saber que, se tiver ASE (escalão A ou B) poderei ter direito ao almoço facultado pela                 
escola. 
 
Acerca dos serviços da escola devo saber: 
1. O serviço de refeitório está acessível para alunos do escalão A e B desde que a                  

refeição seja marcada previamente. O seu funcionamento processa-se nos seguintes          
moldes: 



 

Para alunos com aulas no turno da manhã _ quando sair da sala de aula dirijo-me ao                 
portão de saída da escola onde me será facultada a refeição take away. 
Para alunos com aulas no turno da tarde _ Devo chegar à escola 45’ antes do início da                  
aula, no portão serei informado do local de entrega da refeição, bem como do local onde a                 
poderei consumir. 
 
2. A Loja Escolar e a Biblioteca estão encerradas ao público. Se necessitar de algum dos                
seus serviços, devo combinar com a Assistente Operacional de apoio à sala de aula o               
procedimento a ter para ser atendido na minha pretensão. 
 
3. Os Serviços Administrativos estão parcialmente encerrados ao público. Se necessitar           
destes serviços devo fazer um pedido de atendimento através do seguinte email:            
secretaria@ruyluisgomes.org  
 
4. O Bar da Escola está encerrado ao público (devo levar de casa um pequeno lanche que                 
poderei fazer a meio da manhã ou da tarde, cumprindo escrupulosamente procedimentos            
de higienização das mãos, das superfícies e de colocação de lixo no contentor próprio para               
o efeito (após a entrada na escola, não há lugar a saídas e entradas no espaço escolar, a                  
não ser, após o término das aulas). 
 
5. A Sala de Isolamento mantém-se no Bloco A. Se me sentir indisposto, com febre, tosse                
persistente, dificuldades respiratórias ou quaisquer outros sintomas que possam ser          
associados ao COVID19, devo contatar a Assistente Operacional de Apoio à sala e esta              
fará o meu encaminhamento para a sala de isolamento, onde serão tomadas as devidas              
medidas de despiste da situação. 
 
Devo também saber: 
1. A minha sala de aula, após o término de cada bloco de aulas é devidamente higienizada. 
2. As casas de banho serão higienizadas após cada utilização. 
3. Não havendo lugar a intervalo, acabado um turno, há troca de professor. Durante este               
processo os alunos devem permanecer na sala, sentados, em pleno respeito pelas regras             
de distanciamento e obedecer às indicações da Assistente Operacional. Este tempo poderá            
ser aproveitado para o pequeno lanche. 
4. Esta nova realidade coloca-nos novos desafios, para os quais estamos todos            
convocados, porque TODOS SOMOS AGENTES DE SAÚDE PÚBLICA. 
 
 
 
Laranjeiro, 15 de maio de 2020 
 
A Direção  
 
 
 
 
 

mailto:secretaria@ruyluisgomes.org

