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ORIENTAÇÕES COVID-19 

Funcionamento da Biblioteca 
Escolar  

 

• Higienizar as mãos à entrada e à saí-

da; 

• Respeitar os lugares marcados nas 

mesas de trabalho e nas mesas com 

computadores. A disposição das 

mesmas não deve ser alterada; 

• Cada aluno deve passar o seu car-

tão no leitor de cartões para efetuar 

o pagamento de fotocópias; 

• Quando atingida a lotação máxi-

ma, haverá uma informação à en-

trada, devendo o aluno aguardar 

que um colega saia;  

• O horário de funcionamento será o 

seguinte: 

 Horário 

Manhã 9:00h às 12:30h 

Almoço 13:00h às 14:00h 

Tarde 14:30h às 17:00h 

Funcionamento do Polivalente  

• Neste espaço comum devem ser 

respeitados os lugares marcados e a 

disposição do mobiliário não deve 

ser alterada; 

• Sempre que possível, deve privilegiar

-se o distanciamento físico. Caso 

não seja possível, é preferível que os 

alunos andem sempre com os mes-

mos grupos, evitando possíveis ca-

deias de transmissão; 

• Não haverá mesas de ping-pong; 

• Sempre que possível deve privilegiar

-se a permanência nos espaços ex-

teriores. 

Funcionamento da Papelaria 

• Cada aluno deve aguardar a sua 

vez, de acordo com a sinalética 

marcada no chão; 

• Para efetuar o pagamento, o aluno 

passa o seu cartão no leitor de car-

tões. 

Estamos à tua espera! 

Não te esqueças que a segurança 
depende de todos… Contamos com 

a tua colaboração! 

mailto:agrupamentovf@gmail.com


Informações Gerais  
 

• Uso obrigatório de máscara dentro 
dos recintos escolares, exceto duran-
te a ingestão de alimentos (será en-
tregue um kit com 3 máscaras nível 3 
certificadas pelo CITEVE a toda a co-
munidade educativa); 

• Sempre que possível, deve garantir-
se o distanciamento físico; 

• Ao entrar na escola, desinfetar as 
mãos; 

• Lavar frequentemente as mãos com 
água e sabão; 

• Usar lenços de papel (de utilização 
única) para assoar, deitá-los no cai-
xote do lixo depois de utilizados e la-
var/desinfetar as mãos de seguida; 

• Tossir ou espirrar para a zona interior 
do braço, com o cotovelo fletido e 
nunca para as mãos; 

• Evitar tocar nos olhos, no nariz e na 
boca; 

• Evitar tocar em bens comuns e em 
superfícies como corrimãos, maçane-
tas, interruptores, etc; 

• Sempre que possível , é aconselhado 
que os alunos tragam lanche de ca-
sa; 

• Os intervalos serão de 15 minutos e 
haverá um desfasamento entre as 
turmas de 2º ciclo e as turmas de 3º 
ciclo e secundário; 

• Os alunos só poderão sair da escola 
para ir almoçar a casa ou em situa-
ções muito excecionais;  

• Os alunos com sinais ou sintomas su-
gestivos de COVID-19 não devem 
apresentar-se na escola e devem 
contactar o SNS24 (808 242424). 

Funcionamento do Refeitório 
Escolar 

• Lavar as mãos à entrada do refeitó-

rio com água e sabão; 

• Respeitar a sinalética no chão, en-

quanto aguarda a vez na fila dentro 

do refeitório; 

• Cada aluno terá o seu tabuleiro pre-

parado pela responsável da cozi-

nha, no qual só tocará para se des-

locar para o seu lugar de refeição; 

• Retirar a máscara apenas quando o 

aluno já se encontrar sentado e vol-

tar a colocá-la antes de se levantar 

do lugar; 

• Respeitar os lugares marcados nas 

mesas e não alterar a disposição 

das mesmas; 

• Higienizar as mãos à saída; 

• A água será colocada no copo  de 

cada aluno por um funcionário; 

• Períodos de almoço desfasados, de 

acordo com o seguinte horário: 

 Horário 

2º Ciclo 11:45h às 12:20h 

3º Ciclo e Secundário 12:30h às 13:45h  

 

Funcionamento do Bufete Escolar 
 

• Higienizar as mãos à entrada e à saí-

da; 

• Respeitar os lugares marcados no 

chão e o circuito de entrada/saída; 

• Não haverá prensados e apenas se-

rão vendidas bebidas embaladas; 

• Cada aluno deve passar o seu car-

tão no leitor de cartões que se en-

contrará fixo no balcão; 

• Será privilegiado um serviço de take- 

-away, não sendo possível permane-

cer dentro do bufete escolar para 

efetuar a refeição; 

• Todos os alimentos serão embalados 

em sacos de papel;  

• Os quartos de banho estarão encer-

rados, ficando os dos blocos em fun-

cionamento; 

• Haverá um desfasamento no atendi-

mento dos alunos do 2º ciclo relati-

vamente aos do 3º ciclo e secundá-

rio.  

 Horário 

Manhã 9:00h às 11:45h 

Tarde 13:45h às 16:45h 


