O ESSENCIAL NO REGRESSO ÀS AULAS PRESENCIAIS
FAQS – 2
34. Posso circular à vontade depois de entrar na escola?
Não! Tens de circular SEMPRE PELA DIREITA!
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Quando circulares no exterior, entrares e saíres dos setores de aula, subires
escadas e circulares no interior, tens de o fazer SEMPRE PELA DIREITA.
Além disso, terás de circular mantendo o distanciamento social mínimo entre os
teus colegas!

35. Quando chegar à sala de aula que me estará dedicada, como sei onde me vou
sentar?
Quando chegares à sala já lá estará o(a) teu/tua professor(a). Será ele/ela que te
vai informar qual será o teu lugar até final das aulas a 26 de junho!

36. Tenho de desinfetar as mãos na portaria?
Sim. Terás líquido desinfetante disponível para o fazeres na portaria!

37. Sou aluno do 11º ano e por isso terei aulas presenciais a 4 disciplinas. As outras
3 disciplinas continuam a disponibilizar aulas à distância?
Sim. Terás aulas à distância às restantes 3 disciplinas, tal como tem acontecido
desde de março, pese embora possas ver o teu horário alterado!

38. Sou aluno do 12º ano e por isso terei aulas presenciais a 2 disciplinas. As outras
3 disciplinas continuam a disponibilizar aulas à distância?
Sim. Terás aulas à distância às restantes 3 disciplinas, tal como tem acontecido
desde de março, pese embora possas ver o teu horário alterado!

39. Posso usar luvas de proteção durante as aulas?
Sim!

40. A escola fornece as luvas?
Não!
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41. Posso sair da escola após a 1ª aula?
Não! Tens de permanecer na escola até final do teu horário.

42. E se no meu horário as aulas terminarem após a 1ª aula, posso sair da escola?
Sim! Podes e tens de sair!

43. Qual o horário para ir aos serviços administrativos entregar o boletim de
inscrição de exame devidamente assinado pelo meu Encarregado de Educação?
A escola irá definir um horário para cada uma das turmas. Por isso, serás
informado do mesmo oportunamente!

44. Se tiver algum dos sintomas elencados como característicos do COVIS-19, devo
vir para a escola?
Não. Deverás permanecer em casa, acompanhares a evolução dos sintomas e se
os mesmos persistirem ou aumentarem, deverás contactar o SNS 24!

Vila Nova de Gaia, 15 de maio de 2020
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