O ESSENCIAL NO REGRESSO ÀS AULAS PRESENCIAIS
FAQS
1. A minha turma vai ter salas dedicadas apenas à turma?
Sim. Cada sala está destinada sempre aos mesmos alunos!
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2. Tenho de me sentar sempre no mesmo lugar?
Sim. Será definido na primeira aula e terás de te manter sempre nesse lugar até
final das aulas a 26 de junho!

3. A minha turma vai ser dividida em 2 turnos?
Sim. Cada turno não poderá ter mais do que 15 alunos (nº máximo de alunos
presentes em sala)!

4. Quem vai fazer os turnos?
O(A) Diretor(a) de Turma (DT)!

5. Posso solicitar mudar de turno?
Não! Depois da divisão da turma que cada DT vai fazer, estarão feitas as “microturmas” que vigorarão até final das aulas a 26 de junho!

6. Posso ter aulas em diferentes blocos de aulas?
Sim. Mas no mesmo dia, nunca trocas de sala nem de bloco de aulas!

7.

Posso sair da sala nos intervalos das aulas?
Não! Tens de permanecer no teu lugar e podes, excecionalmente, lanchar dentro
da sala, sem saíres do teu lugar! Caso consumas alimentos ligeiros, tais como,
pão, bolachas, fruta, etc, tens o dever de trazer algo para proteger a tua mesa e
impedir a formação de migalhas. Terás de limpar todo o “lixo” que fizeres,
levando contigo (num saco plástico) os detritos que resultarem do que
consumiste (embalagens, invólucros de bolachas, cascas de fruta, etc) para os
depositares nos contentores de lixo localizados no exterior da escola!

8. Posso sair para o exterior do setor de aulas?
Não! Apenas podes sair da sala para aceder à casa de banho…
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9. Se necessitar de ir à casa de banho, posso sair da sala nos intervalos das aulas?
Sim, mas apenas nesta situação, mantendo o distanciamento social no trajeto e
no acesso ao interior das instalações sanitárias!

10. Como sei qual é a minha sala e o setor de aulas?
Serei informado pelo meu DT. Contudo, à entrada da escola e de cada um dos
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setores de aulas terei essa informação disponível!

11. Qual o trajeto que tenho de fazer até ao setor onde vou ter aulas?
O trajeto é feito sempre pelo exterior dos edifícios (ver documento “O essencial
no regresso às aulas presenciais), entrando e saindo, sempre, pelas portas de
emergência!

12. Posso ter de realizar testes de avaliação a todas as disciplinas?
Sim. Aguarda a informação dos teus professores!

13. Pode a classificação que tive no 2º período ser alterada no 3ºP?
Sim! Tudo depende do teu empenho, da tua participação do teu compromisso,
da tua aplicação e do teu desempenho! O ano letivo só termina no final do 3ºP,
que acontecerá a 26 de junho!

14. E se eu não for às aulas por opção dos meus pais?
Deixo de ter contacto com as disciplinas, uma vez que as disciplinas que
passam a ser disponibilizadas presencialmente não estarão disponíveis à
distância!

15. E se eu não for às aulas por ser aluno(a) com doença de risco?
Desde que seja apresentado um atestado médico que refira explicitamente que
és um(a) aluno(a) que não pode frequentar aulas presenciais por apresentar a
doença “X”, a escola providenciará um apoio alternativo à distância!

16. Posso sair do meu lugar durante a aula?
Não!

17. Posso ser chamado ao quadro?
Não!
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18. Posso partilhar material, folhas, lápis, esferográfica, …?
Não!

19. O que acontece se não cumprir as regras de segurança ou adotar
comportamentos de indisciplina dentro da sala de aula ou no recinto escolar?
Serás encaminhado para a portaria, acompanhado por um(a) AO e, depois de
informares o teu Encarregado de Educação do que fizeste para tal, regressarás a
casa para que reflitas acerca do teu comportamento. Caso reincidas neste tipo
de ações, deixarás de ter acesso à escola e às aulas presenciais!

20. Como posso carregar o cartão?
Podes carregar o cartão na zona de atendimento da secretaria que funcionará
junto à porta de emergência por onde entrarás e sairás se tiveres aulas no setor
D (das Artes)!

21. A que horas tenho de vir para a escola?
Entre 10 a 15 minutos antes do início da aula!

22. Posso vir para a escola 1 hora antes?
Não, caso contrário terás de ficar no exterior da escola!

23. Depois de entrar na escola, para onde me dirijo antes da aula começar?
Deves dirigir-te para a sala e aguardares a chegada do(a) professor(a) sentado
no lugar que te foi atribuído!

24. O GAAEE está a funcionar?
Não!

25. Quando o professor troca de sala, os alunos ficam sozinhos na sala à espera do
professor seguinte ou ficam com o funcionário?
Ficam sozinhos na sala devendo aguardar o início da próxima aula dentro da
sala e no lugar, sentado no lugar que te foi atribuído! Tudo isto será
supervisionado pelo(a) Assistente.

26. Contínuo a colocar o telemóvel na caixa situada na secretária do professor?
Não! Fico na sua posse, cumprindo todas as regras de utilização…
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27. A escola fornece máscara?
Fornece, a quem dela necessitar, antes de entrar na escola!

28. O professor vai fornecer fotocópias?
Não! Não haverá troca de materiais ou objetos entre professor e alunos!

29. Os alunos podem realizar testes ou outros instrumentos de avaliação formais a
todas as disciplinas?
Podem, mediante condições que os teus professores te comunicarão!

30. O meu Encarregado de Educação pode ser recebido na escola pelo(a) Diretor de
Turma ou pelo Diretor?
Não! Terá de interagir com ele/ela como tem feito há cerca de 2 meses a esta
parte, ou seja, à distância!

31. Caso tenha um furo, fico na escola?
Não haverá furos! Se por algum motivo tal acontecer e a escola não conseguir
assegurar a substituição atempada do professor, serás enviado para casa!

32. Posso ficar na biblioteca?
Não! Contudo podes requisitar e devolver livros, DVDs, etc…

33. O Refeitório vai funcionar?
Sim! Contudo o sistema será de take-away, ou seja, fazes o levantamento da
refeição, acedendo ao refeitório pela escadaria situada junto ao ginásio
desportivo de baixo. Não esqueças que terás de marcar a refeição no GIAE e
descarregares a senha com o teu cartão. Só desta forma receberás a refeição!

Vila Nova de Gaia, 14 de maio de 2020

O Diretor
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