O ESSENCIAL NO REGRESSO ÀS AULAS PRESENCIAIS
FAQS
(ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E ALUNOS)
1. A que horas tenho de vir para a escola?
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Entre 5 a 10 minutos antes do início da aula!

2. Posso vir para a escola 1 hora antes?
Não, caso contrário terás de ficar no exterior da escola.
Sim, se tiveres aulas de tarde e almoçares no refeitório.

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

4. A escola fornece máscaras?
Sim.
A escola fornecerá um kit de 3 máscaras reutilizáveis (até 25 vezes) por cada
período letivo.

5. O uso de máscara é obrigatório?
Sim.
Desde que cruzas a porta de entrada até que a cruzes para sair da escola, terás
de permanecer sempre com a máscara colocada.
Caso

prevariques,

terás

um

comportamento

muito

grave,

sancionável

disciplinarmente, pois não podes colocar a vida dos outros, nem a tua, em
perigo.

6. Uma máscara chega para todo o tempo que tenho de estar na escola?
Não.
Terás de trazer, diariamente, 2 máscaras para que possas trocar após cerca de 4
horas de utilização.

7. E se eu me esquecer de trazer máscara?
A escola disponibilizará 2 máscaras cirúrgicas que terás de pagar.
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8. Posso usar luvas de proteção durante as aulas?
Sim, desde que tal não impeça o normal desenvolvimento das tuas tarefas.

9. A escola fornece as luvas?
Não.
10. A escola dispensará produto desinfetante (álcool gel) para os alunos ou é
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melhor trazerem de casa?
Pese embora possas ter o teu, a escola dispõe de dispensadores de álcool gel.
11. Posso circular à vontade depois de entrar na escola?
Não. Tens de circular SEMPRE PELA DIREITA.
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 com os
teus colegas
12. Tenho tosse, dores de cabeça e de garganta. Não sei se se trata de COVID19 ou
de um resfriado comum. Posso ir para a escola ou devo ficar em casa?
Deves permanecer em casa e vigiar os sintomas. Nunca deves vir para a escola
se tiveres sintomas não diagnosticados por um médico.
13. Se tiver sintomas da COVID19 na escola, como devo proceder?
Deverás informar o teu professor ou assistente operacional (AO), que depois de
avaliar a situação dar-te-á todas as indicações de como proceder.
14. Se com os sintomas que apresento tomar a iniciativa de querer ir para casa,
como devo proceder?
Deverás informar o teu professor ou AO que te encaminhará para o GAAEE para
que a situação seja avaliada e se decida se irás para a sala de isolamento ou,
após contacto com o teu EE, para casa.
15. A minha turma vai ter salas dedicadas apenas à turma?
Sim. Cada sala está destinada sempre aos mesmos alunos.
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16. Tenho de me sentar sempre no mesmo lugar?
Sim. Será definido na primeira aula e terás de te manter sempre nesse lugar até
ao final do ano letivo.

17. A minha turma vai ser dividida em 2 turnos?
Não. Terás aulas com todos os colegas que compõem a tua turma.
Os turnos acontecerão nas disciplinas em que é habitual ter este procedimento.
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18. Quem vai fazer os turnos?
O(A) Diretor(a) de Turma (DT)!

19. Posso solicitar mudar de turno?
Não. Depois da divisão da turma que cada DT vai fazer, não será possível trocar
de turno.

20. Posso ir ao WC nos intervalos?
Não. As idas ao WC terão de acontecer durante as aulas, após solicitação ao
professor e a autorização deste.

21. Posso sair da sala nos intervalos das aulas?
Sim.
Contudo, podes ficar na sala. Neste caso, tens de permanecer no teu lugar e
podes, excecionalmente, lanchar dentro da sala, sem saíres do teu lugar.
Poderás consumir alimentos ligeiros, tais como, pão, bolachas, fruta, etc, mas
tens o dever de trazer “Kit lanche” constituído pelos alimentos, pano para
colocar sobre a mesa e saco para recolha de detritos.
Sem estas condições, não será possível tal acontecer.
Só no final da aula depositarás o saco de lixo no caixote do lixo.

22. Posso sair para o exterior do setor de aulas?
Sim.
Caso não esteja a chover, poderás utilizar a zona exterior que está destinada às
turmas que têm aulas no teu setor. Em caso algum poderás ultrapassar a zona
assinalada no chão “Proibida a passagem durante os intervalos” – “Zona
Interdita”.
Caso chova, terás de permanecer na sala ou no interior do setor de aulas.
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23. Os balneários estarão disponíveis para higiene pessoal depois das aulas de
Educação Física (EF)?
Sim. Contudo terás de respeitar as regras que te serão transmitidas pelos
professores de EF.

24. Qual o trajeto que tenho de fazer até aos locais onde tenho aulas ou para aceder
aos serviços da escola?
Os trajetos estão definidos no Plano de Contingência da ESAG e serás
informado dos mesmos pelos teus professores e pelos assistentes.
Contudo, o trajeto de entradas/saídas dos setores de aula no início e no final das
atividades letivas é feito sempre pelo exterior dos edifícios (ver documento “O
essencial no regresso às aulas presenciais), entrando e saindo, sempre, pelas
portas de emergência.

25. Vou realizar testes de avaliação a todas as disciplinas?
Sim. Aguarda a informação dos teus professores.

26. Posso sair do meu lugar durante a aula?
Não. Terás de permanecer no teu lugar até final da aula.

27. Posso ser chamado ao quadro?
Não.
28. Posso partilhar material, folhas, lápis, esferográfica, …?
Não.

29. O que acontece se não cumprir as regras de segurança ou adotar
comportamentos de indisciplina dentro da sala de aula ou no recinto escolar?
Se fores menor, serás encaminhado para o GAAEE, 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, serás objeto de ação disciplinar.

30. Tenho de passar o cartão na portaria?
Não. Até novas indicações, este procedimento fica suspenso.
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31. Como posso carregar o cartão?
Nas máquinas de carregamento (terás gel desinfetante para proceder à
desinfeção das mãos após a operação), na loja do aluno (sob marcação prévia)
ou por homebanking (sujeito a taxas).
As máquinas de carregamento encontram-se nos locais habituais (Polivalente,
junto à receção).

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

33. O GAAEE está a funcionar?
Sim, mas sob condições muito particulares.

34. Quando, por qualquer razão, um professor estiver indisposto e tiver de se
ausentar da sala de aula, posso sair da sala?
Não. Caso o professor não possa ser substituído, deverás manter-te no teu
lugar, em silêncio, realizando as tarefas escolares propostas pelo professor.
Caso o professor não tenha oportunidade de propor atividades, deverás realizar
tarefas da disciplina em causa ou de outras.

35. Continuo a colocar o telemóvel na caixa situada na secretária do professor?
Não. Fico na tua posse, cumprindo todas as regras de utilização…

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

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

38. O meu Encarregado de Educação pode ser recebido na escola pelo(a) DT ou
pelo Diretor?
Não. Terá de interagir com ele/ela e concertar a forma de atendimento.
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39. 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, caso não tenhas mais aulas,
serás enviado para casa.
40. Posso ficar na biblioteca?
Não. A biblioteca funcionará de forma limitada (ver Plano de Contingência).
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41. Posso ir à loja do aluno/reprografia?
Sim. Contudo, tens de fazer marcação prévia e/ou encomenda.
Para tal terás de enviar email para: reprografia@esagarrett.com.pt
42. Posso ir à secretaria/serviços administrativos?
Sim. Contudo, tens de fazer marcação prévia.
Para tal terás de enviar email para: secretaria.esagaia@gmail.com
43. O Bufete vai funcionar?
Não. Terás de trazer a tua merenda de casa.
44. As máquinas de venda automática (vending) estarão disponíveis?
Não.
45. O Refeitório vai funcionar?
Sim, embora com limitações. Apenas os alunos que têm aulas de tarde ou de
manhã e de tarde (nos dias em que tal se verifica) poderão consumir a refeição
no refeitório da escola. Todos os outros poderão marcar a senha, mas no regime
de take away, tendo de consumir a refeição em casa.
46. Qual o horário do Refeitório?
Os alunos que têm aulas apenas de tarde terão de almoçar entre as 11:45h e as
12:30h. Após esta hora, nenhum aluno poderá aceder ao refeitório.
Os alunos que têm aulas de manhã e de tarde, poderão almoçar entre as 11:45h
e as 14:00h. Após esta hora, nenhum aluno poderá aceder ao refeitório.

Vila Nova de Gaia, 27 de agosto de 2020

O Diretor
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