
 

 

 

 

 

Protege-te e protege os outros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Regras de Conduta para Alunos (EBS Gavião) 

Para entrar e sair da escola usa o portão principal. Entrada e saída para o interior do 
recinto: 
Pré-escolar e 1º CEB: porta junto ao parque infantil; 
2º CEB: porta junto ao Cantinho dos Aromas; 
3º CEB e CP secundário de saúde: porta do bufete; 
CP secundário 12º ano: porta do pavilhão. 

Cada grupo/turma terá uma única sala de aula atribuída. 
 

 
Se és aluno do 2.º, 3.º CEB ou CP secundário a utilização de máscara é obrigatória 
para acesso e permanência na escola. 
 Para as crianças que frequentam o 1.º ciclo, independentemente da idade, a 
utilização de máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica é fortemente 
recomendada pela DGS. 

 
 

 
Dentro dos espaços escolares circula de acordo com os circuitos e zonas demarcadas 
pela sinalética. 
Circula em fila pela direita, mantendo a distância física de segurança, respeitando 
os circuitos e zonas que te são destinados. 
 

 Cumprimenta sem dar beijos, abraços e apertos de mão. 
Sê criativo, sem contacto físico!  
Sorri com os olhos e abraça com o coração.   

 
Ao entrares na escola higieniza as mãos.  Ao longo do dia, lava frequentemente as 
mãos com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 segundos. 
 
Não te esqueças de lavar as mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de 
banho e sempre que estejam sujas. 

 

Quando tossires ou espirrares cobre a boca e o nariz com um lenço ou com o cotovelo 
fletido. Evita tocar no rosto e na máscara. 

 

Não podes permanecer no recinto da escola para além do teu horário escolar. 

 
Mantém sempre o mesmo lugar dentro da sala de aula. Utiliza, apenas, o teu 
material. 

 

Bufete 
O Bufete encontra-se a funcionar de acordo com as regras 
alimentares definidas (Despacho n.º 8127/2021, de 17 de agosto de 2021) 
e as regras de segurança constantes no Plano de Contingência 
do AEG: utilização desfasada pelos diferentes ciclos, 
respeitando o distanciamento físico e a higienização das 
mãos. Funcionará em regime de take away (compram e 
consomem na área destinada a cada ciclo).  
 

Refeitório 
Respeita o horário do refeitório, definido para a tua turma. 
Deverás aguardar a ordem de entrada que acontecerá após a 
higienização do espaço. Respeita o distanciamento físico com 
a ajuda das marcações. Lava as mãos antes e depois de 
comeres. 
1º grupo: Pré-escolar – 11:40/12:00 (grupo de 5/6 anos) 
2º grupo: 1.º, 2.º, 3.º e 4º anos - 12:00/12:30  
3º grupo: 5.º e 6º anos – 12:30/13:00 
4º grupo: 7.º, 8.º e 9.º anos e secundário - 13:05/14:00 
 
 

Intervalos 
Os intervalos são desfasados por ciclo de ensino:  
1º CEB: Manhã: 10.30/11.00; Tarde: 14.30/15.00 
2º CEB: Manhã: 10.10/10.30 e 11.20/11.30;  
Tarde: 14.10/14.20 e 15.10/15.15 
3º CEB e CP secundário: Manhã: 9.20/9.30 e 11.10/11.25; 
Tarde: 15.00/15.10 e 16.00/16.05 
Assim, deverás sair da sala em silêncio, respeitando o 
percurso definido até ao exterior e permaneceres na tua zona. 
 

Nota: As salas de JI poderão utilizar o espaço exterior sempre que 

não coincida com os intervalos definidos para os outros ciclos e/ou o 
seu espaço exterior esteja livre. 

Sanitários 
Deverás utilizar apenas os sanitários (WC) correspondentes ao 
teu ciclo de ensino: 
Pré-escolar: wc das respetivas salas; 
1º CEB: wc junto às salas do 1º ciclo; 
2º CEB: wc junto ao refeitório; 
3º CEB e 11º ano: wc junto ao bufete; 
12º ano: wc do pavilhão. 
 

 

 

Fica em casa se:  
• Te sentires doente. 

• Coabitares com uma  

pessoa doente. 

 
Sintomas gerais: febre, tosse, cansaço/dores no corpo e 
falta de ar. 
 

Não venhas para a escola se tiveres sintomas, 

como: (Norma n.º 020/2020 da DGS) 

▪ Tosse de novo ou agravamento do padrão 

habitual; 

▪ Febre (temperatura corporal ≥ 38,0ºC) sem outra 

causa atribuível; 

▪ Dispneia / dificuldade respiratória sem outra 

causa atribuível; 

▪ Perda ou falta de paladar e/ou olfato.  

 

Educação Física e Desporto Escolar 
 

O acesso às instalações desportivas é feito 

respeitando o respetivo circuito. 

As regras específicas para a prática desportiva 

são as definidas pela DGS e o teu professor de 

educação física vai informar-te. 
 
 

TIC e Aprender+ 
As salas de TIC e Aprender+ são desinfetadas 
após cada utilização. 
A sala 12 é desinfetada entre diferentes 
utilizadores. 
 

Biblioteca Escolar (BE) 
A utilização da BE faz-se de acordo com as 
regras específicas afixadas no local. 

 

Zela pelo teu bem-estar emocional e mental 
2º e 3º ciclos e secundário - Colabora com o Programa Mentorias, voluntaria-
te como mentor. Informa-te junto do teu DT. 

www.agrupamentoverticalgaviao.pt 
Telefone: 241639000 

Colabora na higienização da sala de aula, de acordo com as indicações da tua 
educadora/professora. Não se pretende que limpes a sala, apenas que contribuas. 

 

Agrupamento de Escolas de Gavião 


