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Na sequência das orientações recebidas da Direção-Geral da Saúde (DGS) e da Direção-

Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) são emitidas as seguintes orientações de 

funcionamento da Escola Básica e Secundária de Fornos de Algodres (EBSFA): 

I. Receção aos alunos dos 5º anos: 

1. Os alunos quando chegarem à EBSFA serão recebidos ao portão por um assistente 

operacional que os orientará e levará aos respetivos diretores de turma; 

2. Os encarregados de educação não deverão entrar na EBSFA. 

 

 

II. Todos os alunos: 

1. Os alunos deverão usar máscara em todo o recinto escolar, exceto no momento em que 

consomem as refeições, praticam atividade física ou apresentem declaração médica que 

justifique a sua não utilização; 

2. Após entrarem no recinto escolar deverão seguir a sinalética existente, dirigindo-se para 

o edifício/sala destinado à turma; 

3. A circulação, sempre que possível, está organizada por forma a que ocorra pela direita 

evitando o cruzamento dos alunos; 

4. Uma vez no edifício escolar deverão dirigir-se à sala atribuída à turma, ocupar o lugar 

destinado ao aluno, evitando assim permanecer nos corredores e espaços comuns; 

5. Os alunos, independentemente da presença dos professores, dirigem-se para a sala e 

ocupam o seu lugar; 

6. É aconselhável aos alunos trazerem o lanche de casa. Este poderá ser consumido na sala 

de aula no espaço destinado ao aluno, durante os intervalos. Deverá ser assegurado que 

o espaço fica limpo; 

7. Caso os alunos pretendam sair da sala de aula nos intervalos, sempre que as condições 

climatéricas o permitam, deverão dirigir-se para o exterior dos edifícios evitando 

ajuntamentos; 

8. Os toques da campainha apenas funcionam para os 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos, os restantes 

anos cumprem o horário que lhes foi distribuído; 

9. Os alunos com tardes livres no horário poderão ir para casa, caso tenham transporte 

próprio ou ficar na escola a frequentar clubes ou nos espaços reservados a alunos; 

10. Nos locais de atendimento comum (refeitório, bar, papelaria, reprografia e serviços de 

administração escolar) deverão respeitar as seguintes orientações: 

• Refeitório 

1. As senhas de almoço deverão ser adquiridas, preferencialmente, através do 

GIAE com os códigos já enviados para o email dos respetivos EE; 

2. Na impossibilidade de aquisição online existirá um quiosque em 

funcionamento na Escola; 

3. Apenas deverão dirigir-se para o refeitório na hora indicada para a turma que 

constará da lista afixada em locais visíveis; 

4. Na fila destinada ao refeitório deverão ocupar o local assinalado no chão; 

5. Deverão higienizar devidamente as mãos (água e sabão) no percurso 

efetuada até à entrada do refeitório; 

6. Na sala de refeições deverão seguir a sinalética existente e ocupar um lugar 

disponível sem movimentar mesas e/ou cadeiras; 

7. Terminada a refeição deverão proceder à entrega do tabuleiro, 

ordeiramente, e dirigir-se para o exterior pela porta lateral (caso as 
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condições climatéricas o permitam) ou efetuar o circuito assinalado para os 

espaços comuns. 

• Bar dos alunos 

1. O recurso ao bar deverá ser evitado e, como tal, aconselha-se que tragam o 

lanche de casa; 

2. No caso de recorrerem ao bar, deverão aceder pela porta lateral interior do 

edifício principal, verificar se há um lugar disponível na fila e avançar até ao 

atendimento ocupando sucessivamente os lugares libertados; 

3. Posteriormente, caso haja lugares sentados disponíveis, poderão ocupar um;  

4. Após o atendimento, caso não haja lugares sentados disponíveis, não 

deverão permanecer no espaço de convívio. Nesse caso devem dirigir-se 

para o exterior (porta lateral de acesso ao auditório) caso as condições 

climatéricas o permitam ou encaminhar-se para os espaços comuns seguindo 

a sinalética existente; 

5. O acesso ao bar pela porta direcionada para o bloco do auditório será 

interdito. 

• Papelaria 

1. O atendimento ocorre respeitando a fila assinalada no chão evitando o 

ajuntamento de alunos; 

• Reprografia/SAE 

1. Apenas é permitido um individuo no interior dos espaços para além dos 

funcionários do setor; 

 

11. Atendendo à especificidade da atividade física, para a qual existem regras próprias, as 

mesmas serão disponibilizadas e clarificadas pelos docentes da disciplina na primeira 

aula; 

12. Sempre que possível, nos tempos livres, aconselha-se os alunos a permanecerem no 

exterior dos edifícios e evitarem ajuntamentos; 

13. Na entrada de cada sala, edifício, espaços comuns, locais de atendimento existirão 

dispensadores de SABA por forma a possibilitar a higienização das mãos com frequência; 
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