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Regras 

gerais 

Usar, obrigatoriamente, 

Lavar e desinfetar as mãos frequentemente (

descartáveis já existentes nas casas de banho, foi reforçada a colocação de 

dispensadores de gel desinfetante por vários

Manusear o mínimo de objetos possível

Não partilhar objetos pess

Manter o distanciamento social 

Cumprir a etiqueta respiratória.

Permanecer na escola 

Manter todas as portas abertas.

Acesso ao 

recinto 

escolar 

Portaria 

É obrigatória a desinfeção dos s

por dentro de um recipiente com 

Desinfetar as mãos com solução alcoólica, à entrada.

Caso não se apresente de máscara, a funcionária da portaria, entregar

máscara, que deve colocar de imediato.

Caso pretenda lanchar

junto à portaria e encomendar o que pretende lanchar.

Acesso às 

salas de aula 

Só é permitido aceder 

O acesso ao rés de chão faz

circundando o edifício pelo lado nascente.

O acesso ao primeiro andar faz

de aulas, pelo lado sul.

Depois de entrar no corredor, deve voltar a desinfetar as mãos.
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ar, obrigatoriamente, máscara. 

Lavar e desinfetar as mãos frequentemente (para além do sabão liquido e dos toalhetes 

existentes nas casas de banho, foi reforçada a colocação de 

dispensadores de gel desinfetante por vários locais estratégicos.

Manusear o mínimo de objetos possível, incluindo o telemóvel.

Não partilhar objetos pessoais. 

Manter o distanciamento social dentro e fora do espaço escolar.

Cumprir a etiqueta respiratória. 

na escola o tempo estritamente necessário para as aulas

Manter todas as portas abertas. 

É obrigatória a desinfeção dos sapatos (solas) à entrada do recinto escolar, passando 

por dentro de um recipiente com desinfetante, à base de lexívia.

Desinfetar as mãos com solução alcoólica, à entrada. 

Caso não se apresente de máscara, a funcionária da portaria, entregar

máscara, que deve colocar de imediato. 

Caso pretenda lanchar, entregar o cartão à funcionária do bufete, que se encontra 

junto à portaria e encomendar o que pretende lanchar. 

Só é permitido aceder ao piso em que se localizam as salas onde têm aulas.

O acesso ao rés de chão faz-se pela porta principal do hall de entrada do bloco de aulas, 

circundando o edifício pelo lado nascente. 

O acesso ao primeiro andar faz-se pelas escadas exteriores poente, circundando o bloco 

lado sul. 

Depois de entrar no corredor, deve voltar a desinfetar as mãos.
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para além do sabão liquido e dos toalhetes 

existentes nas casas de banho, foi reforçada a colocação de 

locais estratégicos. 

, incluindo o telemóvel. 

dentro e fora do espaço escolar. 

estritamente necessário para as aulas. 

apatos (solas) à entrada do recinto escolar, passando 

, à base de lexívia. 

Caso não se apresente de máscara, a funcionária da portaria, entregar-lhe-á uma 

entregar o cartão à funcionária do bufete, que se encontra 

salas onde têm aulas. 

se pela porta principal do hall de entrada do bloco de aulas, 

se pelas escadas exteriores poente, circundando o bloco 

Depois de entrar no corredor, deve voltar a desinfetar as mãos. 
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Organização 

da sala de 

aula 

A porta da sala de aula estará aberta e deve manter

Em cada dia, cada grupo/turma tem aulas numa única 

laboratoriais. Neste caso, na

desinfetados. 

Os alunos devem sentar

O teclado, comandos e o apagador estão protegidos 

sempre que mude de 

O giz sobrante será retirado e substituído, sempre que mude de aula. 

Se os alunos forem ao quadro, devem usar um novo giz, não pegando no do 

colega/docente.  

Os alunos não podem manusear o 

Os alunos e os professores não podem abrir ou fechar as persianas e/ou as janelas. Em 

caso de necessidade, pedem a colaboração d

Em cada sala existe um doseador de solução alcoólica desinfetante.

Em caso de necessidade de utilização de lenço de papel, este deve ser, de 

colocado no lixo (utilização única) e desinfetadas as mãos.

Acesso ao 

WC 

As instalações sanitárias serão higienizadas e desinfetadas frequentemente.

Na utilização das casas de banho deve ser 

com a sinalização afixada no local

Recreio 

Espaço 

exterior 

Os alunos que têm aulas no res de chão 

edifício de aulas. 

Os alunos que têm aulas no primeiro andar só poderão utilizar o espaço sul/poente do 

bloco de aulas. 

Excetua-se do definido anteriormente, os alunos que necessitem carregar o seu cartão 

ou utilizar outro serviço da reprografia, 
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A porta da sala de aula estará aberta e deve manter-se como tal.

Em cada dia, cada grupo/turma tem aulas numa única sala, exceto nas atividades 

Neste caso, na mudança de grupo, todas as superfícies e materiais serão 

Os alunos devem sentar-se no local assinalado e mantê-lo em todas as aulas

O teclado, comandos e o apagador estão protegidos com película, que será 

sempre que mude de utilizador. 

O giz sobrante será retirado e substituído, sempre que mude de aula. 

Se os alunos forem ao quadro, devem usar um novo giz, não pegando no do 

 

Os alunos não podem manusear o computador do docente, nem os comandos.

Os alunos e os professores não podem abrir ou fechar as persianas e/ou as janelas. Em 

idade, pedem a colaboração da funcionária.  

Em cada sala existe um doseador de solução alcoólica desinfetante.

aso de necessidade de utilização de lenço de papel, este deve ser, de 

colocado no lixo (utilização única) e desinfetadas as mãos. 

As instalações sanitárias serão higienizadas e desinfetadas frequentemente.

Na utilização das casas de banho deve ser garantido o distanciamento social, 

sinalização afixada no local, que tem que ser respeitada.

Os alunos que têm aulas no res de chão só poderão utilizar o espaço exterior

 

Os alunos que têm aulas no primeiro andar só poderão utilizar o espaço sul/poente do 

se do definido anteriormente, os alunos que necessitem carregar o seu cartão 

ou utilizar outro serviço da reprografia, respeitando o distanciamento.
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ALUNOS 

se como tal. 

sala, exceto nas atividades 

mudança de grupo, todas as superfícies e materiais serão 

lo em todas as aulas.  

com película, que será substituída 

O giz sobrante será retirado e substituído, sempre que mude de aula.  

Se os alunos forem ao quadro, devem usar um novo giz, não pegando no do 

te, nem os comandos.  

Os alunos e os professores não podem abrir ou fechar as persianas e/ou as janelas. Em 

Em cada sala existe um doseador de solução alcoólica desinfetante. 

aso de necessidade de utilização de lenço de papel, este deve ser, de imediato 

As instalações sanitárias serão higienizadas e desinfetadas frequentemente. 

o distanciamento social, de acordo 

, que tem que ser respeitada. 

o espaço exterior norte do 

Os alunos que têm aulas no primeiro andar só poderão utilizar o espaço sul/poente do 

se do definido anteriormente, os alunos que necessitem carregar o seu cartão 

respeitando o distanciamento. 
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Reprografia Para garantir a proteção de utentes e colaboradores, foi instalada uma divisória acrílica 

no balcão da reprografia.

O carregamento 

devolução de taxas de exame pagas em excesso, 

Recomenda-se que o valor do carregamento seja o previsto gastar neste período, 

evitando sucessivas deslocações àquele serviço.

Deve ser garantido o distanciamen

da reprografia poderão permanecer, no máximo, 3 utentes. Os restantes devem 

aguardar no exterior

Bufete O bufete encontra

Os alunos que pretendam lanchar, à entrada, entregam o 

bufete, que se encontra junto à portaria e encomendam o que pretendem lanchar.

Os lanches serão preparados, 

entregues aos alunos pelas funcionárias do piso onde têm aulas.

Alerta-se para a necessidade de trazerem o cartão, sem o qual este procedimento não é 

possível. 

Refeitório As senhas de refe

anterior  ao almo

As mesas não têm toalh

utilizadas as mesas de 

Os alunos sentam

uns para os outros 

As funcionárias do refeitório servem o aluno, entregando

com os talheres e guardanapo

adequadamente protegidos por película aderente.
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Para garantir a proteção de utentes e colaboradores, foi instalada uma divisória acrílica 

no balcão da reprografia. 

de cartões, marcação de refeições, pagamento de

taxas de exame pagas em excesso,  são efetuados na reprografia.

se que o valor do carregamento seja o previsto gastar neste período, 

evitando sucessivas deslocações àquele serviço. 

Deve ser garantido o distanciamento social, respeitando a sinalização coloc

da reprografia poderão permanecer, no máximo, 3 utentes. Os restantes devem 

aguardar no exterior do edifício. 

O bufete encontra-se encerrado. 

Os alunos que pretendam lanchar, à entrada, entregam o cartão à funcionária do 

bufete, que se encontra junto à portaria e encomendam o que pretendem lanchar.

Os lanches serão preparados, embalados individualmente juntamente com o cartão

entregues aos alunos pelas funcionárias do piso onde têm aulas.

se para a necessidade de trazerem o cartão, sem o qual este procedimento não é 

eição são adquiridas na reprografia, no início

oço e, excecionalmente, até às 10.00 horas do próprio dia.

As mesas não têm toalhas, para ser devidamente desinfetadas e só podem ser 

mesas de filas alternadas. 

Os alunos sentam-se, apenas num dos lados da mesa, para que ninguém fique de frente 

uns para os outros e devem respeitar o distanciamento social.

do refeitório servem o aluno, entregando-lhe a refeição no tabulei

com os talheres e guardanapo, devidamente ensacados e a fruta, a salada e o pão, 

adequadamente protegidos por película aderente. 
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Para garantir a proteção de utentes e colaboradores, foi instalada uma divisória acrílica 

de cartões, marcação de refeições, pagamento de taxas de exame ou 

são efetuados na reprografia. 

se que o valor do carregamento seja o previsto gastar neste período, 

inalização colocada. No hall 

da reprografia poderão permanecer, no máximo, 3 utentes. Os restantes devem 

cartão à funcionária do 

bufete, que se encontra junto à portaria e encomendam o que pretendem lanchar. 

embalados individualmente juntamente com o cartão, e 

entregues aos alunos pelas funcionárias do piso onde têm aulas. 

se para a necessidade de trazerem o cartão, sem o qual este procedimento não é 

o da semana ou no dia 

00 horas do próprio dia. 

as, para ser devidamente desinfetadas e só podem ser 

se, apenas num dos lados da mesa, para que ninguém fique de frente 

e devem respeitar o distanciamento social. 

lhe a refeição no tabuleiro 

e a fruta, a salada e o pão, 
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Serviços 

administrativos 

Para garantir a proteção de utentes e colaboradores, foi 

atendimento, com divisória 

O atendimento geral é efetuado com marcação prévia por telefone (289

por email (geral@aejbv.pt).

Deve ser garantido o distanciamento social, respeitando a sinalização colocada. 

No interior da zona de atendimento, apenas poderá 

3 devem aguardar no 

respeitando as marcas. Os restantes utilizadores aguardam no exterior e só podem ir 

entrando, um a um, à medida que sair um ut

Inscrição em 

exames e 

pagamento/

devolução 

Os alunos que enviaram o boletim de inscrição nos exames (não assinado pelo 

encarregados de edu

proceder à entrega de documento 

1 – preferencialmente, entrega do documento em papel, devidamente assinado , que 

será recolhido, na sala de aula, por uma func

2 – caso não tenha mesmo possibilidade de imprimir e assinar, informar a funcionária

que vai à sala, dessa situação. Neste caso, ser

boletim para que o traga, devidamente assinado, no dia seguinte, sendo recolhido 

sala. 

O pagamento das taxas em dí

efetuado na reprografia, conforme indicação da funcionária responsável (os alunos 

serão chamados para a realização desta operação).

Tais operações só são possíveis com o 

Direção Caso os alunos pretendam ser atendidos presencial

manifestar essa intenção na portaria ou junto de qualquer outro funcionário, só se 

podendo dirigir ao gabinete após autorização.
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Para garantir a proteção de utentes e colaboradores, foi criada uma zona de 

atendimento, com divisória acrílica na secretaria. 

O atendimento geral é efetuado com marcação prévia por telefone (289

por email (geral@aejbv.pt). 

Deve ser garantido o distanciamento social, respeitando a sinalização colocada. 

zona de atendimento, apenas poderá permanecer

devem aguardar no corredor de acesso, garantindo o distanciamento social e 

marcas. Os restantes utilizadores aguardam no exterior e só podem ir 

um a um, à medida que sair um utente. 

Os alunos que enviaram o boletim de inscrição nos exames (não assinado pelo 

encarregados de educação, ou aluno de maior idade), através de email, devem  

proceder à entrega de documento assinado, por uma das seguintes formas:

preferencialmente, entrega do documento em papel, devidamente assinado , que 

será recolhido, na sala de aula, por uma funcionária; 

caso não tenha mesmo possibilidade de imprimir e assinar, informar a funcionária

dessa situação. Neste caso, ser-lhe-á entregue uma

boletim para que o traga, devidamente assinado, no dia seguinte, sendo recolhido 

O pagamento das taxas em dívida e a devolução de taxas pagas em excesso será 

efetuado na reprografia, conforme indicação da funcionária responsável (os alunos 

serão chamados para a realização desta operação). 

Tais operações só são possíveis com o cartão do aluno. 

pretendam ser atendidos presencialmente, pela

manifestar essa intenção na portaria ou junto de qualquer outro funcionário, só se 

podendo dirigir ao gabinete após autorização. 

2020                                                                                                                                             A Diretora,

 

Nídia Amaro 
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criada uma zona de 

O atendimento geral é efetuado com marcação prévia por telefone (289 840 110) ou 

Deve ser garantido o distanciamento social, respeitando a sinalização colocada.  

permanecer 1 utente. Os restantes 

corredor de acesso, garantindo o distanciamento social e 

marcas. Os restantes utilizadores aguardam no exterior e só podem ir 

Os alunos que enviaram o boletim de inscrição nos exames (não assinado pelo 

através de email, devem  

a das seguintes formas: 

preferencialmente, entrega do documento em papel, devidamente assinado , que 

caso não tenha mesmo possibilidade de imprimir e assinar, informar a funcionária, 

entregue uma impressão do 

boletim para que o traga, devidamente assinado, no dia seguinte, sendo recolhido na 

vida e a devolução de taxas pagas em excesso será 

efetuado na reprografia, conforme indicação da funcionária responsável (os alunos 

mente, pela direção, devem 

manifestar essa intenção na portaria ou junto de qualquer outro funcionário, só se 

A Diretora, 

Nídia Amaro  


