
 

 

 

 

 

 

Proteja-se e proteja os outros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Regras de Conduta para Pais e EE (EBS Gavião) 

Para entrar e sair da escola usar 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. 
 
Todas as crianças do pré-escolar devem trocar de calçado, à chegada ao JI, 
na respetiva zona suja. 
 

 
A utilização de máscara é obrigatória para acesso e permanência na escola, 
bem como o cumprimento das medidas de etiqueta respiratória e 
distanciamento físico de, pelo menos, 1 metro, sempre que possível. 

 

Cada pai e/ou EE deverá identificar-se na portaria da escola sede e informar 
qual o serviço a que pretende recorrer. Poderá entrar apenas após a devida 
autorização dos serviços e uma pessoa por serviço (papelaria e secretaria).  
Deverá permanecer no espaço escolar apenas o tempo estritamente 
necessário à tarefa que veio realizar e, sempre que possível, dar preferência 
a outra via de contacto (telefone, email institucional, outro). 

Dentro do espaço escolar deverá circular, apenas, nos circuitos definidos. 

 

Para cumprimentar deve sorrir com os olhos e abraçar com o coração. 

Deverá proceder à higienização das mãos (com solução antisséptica) à 
entrada e à saída da escola. 

 

 

As reuniões e eventos realizar-se-ão, de acordo com a situação 
pandémica, com recurso à plataforma Zoom ou na modalidade presencial. 

 
O seu educando não poderá vir à 
escola se: 
• Apresentar sintomas. 

• coabitar com uma pessoa 
doente. 

Informe a escola por telefone ou 
email. 
Sintomas gerais: febre, tosse, cansaço/dores no corpo e 
falta de ar. 

Não traga o seu educando 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.  

 

 
 
 
 
 

Relembramos que a maioria dos serviços prestados pelo agrupamento são 
disponibilizados no Portal GIAE. 

 

www.agrupamentoverticalgaviao.pt 
Telefone: 241639000 

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 
Os alunos deverão respeitar as regras e o horário definido: 
1º grupo: Pré-escolar – 11:40/12:00 (grupo de 5/6 anos).  
As restantes crianças almoçam nas respetivas salas. 
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 estão desfasados por ciclo de ensino. Assim, 
contribua para que o seu educando respeite as regras de 
convivência e o silêncio necessário. 
1º CEB: Manhã: 10.30/10.55; 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 
 
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. 
 

Gestão Pedagógica 
A gestão pedagógica irá orientar-se por planificações 
elaboradas pelos docentes em equipa educativa, que serão 
dadas a conhecer aos alunos e pais/EE via email. 
A implementação destes processos de gestão curricular visa 
preparar os alunos para eventuais alterações do regime 
presencial e facilitar a articulação curricular. 
Contribua para o sucesso do seu educando monitorizando o 
cumprimento das tarefas. 

 

 

 

Educação Física e Desporto Escolar 
 

O acesso às instalações desportivas é feito respeitando 

o circuito respetivo. 

As regras específicas para a prática desportiva são as 

definidas pela DGS.  

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. 

 

Zele pelo bem-estar emocional e mental do seu 
educando. 
Colabore com a escola. 

Agrupamento de Escolas de Gavião 


