INFORMAÇÃO
INÍCIO DAS ATIVIDADES LETIVAS – ESCOLA SECUNDÁRIA DE MIRANDELA
No início de mais um ano letivo, em condições muito particulares que obrigam a Escola,
para além da sua missão pedagógica ao cumprimento do seu dever de proteção da saúde de
todos os que a frequentam, de modo a permanecermos em segurança assim, devemos
continuar a ser agentes de saúde pública, respeitando as orientações emanadas pela Direção
Geral de Saúde, pelo Ministério da Educação e pela Escola.
De acordo com o Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de Mirandela, de
forma a evitar eventuais constrangimentos, e a tornar os espaços escolares seguros contra o
risco de infeção pelo Covid-19, informam-se os Alunos e os Encarregados de Educação do
seguinte:
•

Não será permitido o acesso, nem a circulação, no interior do espaço escolar, a
qualquer elemento da comunidade educativa, sem a máscara devidamente colocada;

•

A entrada na Escola será efetuada por um dos portões de acesso a cada um dos blocos
de aulas e de acordo com o mapa anexo;

•

Devem proceder à higienização das mãos num dos dispensadores de SABA disponíveis à
entrada da escola, à entrada de cada bloco de aulas ou de serviços e/ou em cada uma
das salas de aula;

•

Os Alunos devem dirigir-se de imediato para a sala indicada no seu horário, que será
sempre a mesma, salvo algumas exceções relacionadas com especificidades
inultrapassáveis de algumas disciplinas, evitando ajuntamentos nas escadas e nos
corredores dos pisos;

•

Os Alunos devem respeitar as regras de circulação e a sinalética existentes bem como o
espaço exterior destinado a cada bloco de aulas, para seu recreio próprio e exclusivo.

•

Os Alunos devem manter o distanciamento físico de segurança e evitar o contacto com
colegas de outras turmas;

•

Os Alunos devem evitar tocar em superfícies de áreas comuns como por exemplo:
corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.;

•

Os Alunos devem ser portadores dos seus próprios materiais e devem evitar partilhar os
mesmos com os colegas, assim como comida e objetos pessoais;

Agrupamento de Escolas de Mirandela
Rua Afonso III - 5370 - 408 Mirandela
Telefone: 278 201 350 - Fax: 278 265 614
www.esmdl.org - email: aemdirecao@gmail.com

•

Devem proceder à lavagem das mãos de forma regular ao longo do dia e sempre que se
justifique;

•

A lavagem das mãos deve ser feita com água e sabão conforme as instruções da DGS
que se encontram afixadas, pelo menos durante 20 segundos;

•

Deve evitar-se o contacto das mãos com os olhos, nariz e boca;

•

Os Alunos deverão ser portadores de lanche e água, se assim o entenderem, uma vez
que o Bar estará encerrado;

•

O refeitório da Escola, estará a funcionar a partir das 12h00, e os Alunos terão de
respeitar os lugares destinados para o efeito e que se encontram assinalados. Nunca
deverão ficar frente a frente com um colega;

•

Cada Aluno deverá permanecer no refeitório o tempo estritamente necessário para
consumo da refeição;

•

Só é permitido retirar a máscara para o consumo de alimentos.

•

Terão acesso à Papelaria e à Reprografia de forma limitada devendo sempre ser
respeitada a distância de segurança, cumprindo as marcações no pavimento;

•

Todos os Alunos que frequentam a Escola devem efetuar a auto-monitorização diária de
sinais e sintomas e absterem-se de virem à Escola se surgirem sintomas compatíveis
com COVID-19. Nestes casos deve ser contactado o SNS 24, ou outras linhas criadas
para o efeito, de acordo com as normas e orientações da DGS;

•

Quaisquer casos suspeitos devem ser encaminhados para a sala de isolamento (Bloco 2
– Gabinete 1, r/ch.) cumprindo os circuitos definidos e devidamente assinalados;

•

A saída dos Alunos da Escola será efetuada pelo mesmo portão de entrada e deverão
circular sempre pelo seu lado direito;

•

Na Escola encontram-se afixados cartazes, de informação, sobre a correta lavagem e
higienização das mãos, etiqueta respiratória, distanciamento físico, uso de máscara por
todas as pessoas em espaços fechados (colocada adequadamente e em permanência),
entre outros.
CUMPRE TODAS AS REGRAS E PROCEDIMENTOS QUE SE ENCONTRAM AFIXADOS
MANTÉM O DISTANCIAMENTO FÍSICO FORA E DENTRO DA SALA DE AULA
A SEGURANÇA DE TODOS DEPENDE DE CADA UM DE NÓS.
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