
 ROTEIRO DE REGRESSO ÀS AULAS 

 

12ºANO 

 

Bem-vindo à tua ESAQ e ao regresso às aulas. Com a tua colaboração tudo 

vai correr bem, basta cumprires com o aqui estabelecido, por ti e por 

todos nós. ANTES DE SAIR DE CASA VÊ SE TENS ALGUM DOS CRITÉRIOS 

CLÍNICOS: 

Critérios Clínicos 

Infeção respiratória aguda 

(febre ou tosse ou dificuldade 

respiratória) requerendo ou 

não hospitalização 

 

 NESTE CASO NÃO SAIAS DE CASA E LIGA À LINHA DE SAÚDE AÇORES 

808 24 60 24 

VERIFICA AS SALAS NO TEU HORÁRIO. 

Entras na escola pelo portão SUL com a máscara colocada e não te 

esqueças que a primeira coisa que tens que fazer é a desinfeção das tuas 

mãos, para tal usa o doseador à entrada do portão. Se o doseador estiver 

ocupado, aguarda, com paciência, respeitando o distanciamento social, 

pela tua vez.  

Os trajetos possíveis são: verifica no placard colocado à entrada do portão 

sul. 

SALAS 3, 4, 5 do EDIFÍCIO PATRIMONIAL 

Entrada pelo portão SUL, E SEGUES PELOS ARCOS E ENTRAS NA PORTA AO 

LADO DO S.A.S.E vais para a sala referida NO TEU HORÁRIO. 

SALAS DO PISO 1 EDIFÍCIO PATRIMONIAL 

Entrada pelo portão SUL, E SEGUES PELAS ESCADAS AO LADO DO BAR vais 

para a sala referida NO TEU HORÁRIO. 



SALAS 9 E 10 (AULAS DE DESENHO) do EDIFÍCIO PATRIMONIAL 

 

Entrada pelo portão SUL, E ENTRAS PELA PORTA QUE DÁ ACESSO AO 

CORREDOR DO ATENDIDMENTO AOS PAIS vais para a sala referida NO TEU 

HORÁRIO. 

Algumas recomendações que deves ter em conta e cumprir: 

- lava as mãos com frequência e/ou desinfeta as mãos (usa os 

dispensadores com desinfetante que estiverem mais perto de ti); 

- evita tocar nos objetos comuns (maçanetas das portas, corrimãos e 

outros); 

- mantém a distância social e evita “ajuntamentos”; 

Não podes entrar na escola se não tens aulas ou se ainda faltam mais de 

15 minutos para que se iniciem; 

Deves sair da escola imediatamente após o términus da última aula. 

- não podes sair da escola no período entre aulas (depois de sair já não 

podes voltar a entrar; 

- os intervalos são reduzidos para que possas, caso necessites, ir ao wc. 

Não te esqueças que o nosso objetivo é passares o menor tempo possível 

fora da tua casa. Esta aprendizagem é fundamental para a tua saúde e 

para o teu futuro. 

- para segurança da comunidade escolar, não poderás aceder ao teu 

cacifo, e os serviços de bar/cantina/ reprografia/papelaria/biblioteca 

escolar estão encerrados. 

 

O NÃO CUMPRIMENTO DESTAS ORIENTAÇÕES DÁ ORIGEM A 

PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. 


