O ESSENCIAL NO REGRESSO ÀS AULAS
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.

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. No acesso à escola e em todos os espaços interiores.
Embora deixe de ser obrigatória no exterior, sugerimos que a uses em todo o
espaço escolar.

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.
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.
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10. A escola dispensará produto desinfetante (álcool gel) para os alunos ou é
melhor trazerem de casa?
Pese embora possas ter o teu, a escola dispõe de dispensadores de álcool gel.

11. A entrada para a escola vai fazer-se apenas pela portaria principal?
Sim. Estarão todas as portadas abertas e terás espaço para acederes à escola
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com distanciamento e segurança.
12. Posso circular livremente 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
13. 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.
14. 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, te dará todas as indicações de como proceder.
15. 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.
16. A minha turma vai ter sala dedicada?
Sim. Cada sala está destinada sempre aos mesmos alunos.
17. Tenho de me sentar sempre no mesmo lugar?
Sim. Esse lugar será definido na primeira aula e terás de o manter até ao final do
ano letivo.
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18. 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.

19. Quem vai fazer os turnos?
O/A Diretor/a de Turma (DT)!
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20. Posso solicitar mudar de turno?
Não. Depois da divisão da turma que cada DT vai fazer, não será possível trocar
de turno.

21. Posso ir ao WC nos intervalos?
Sim. A partir de 18 de outubro as idas ao WC terão de acontecer durante os
intervalos. Durante as aulas deixa de ser permitida a ida ao WC.

22. Posso sair da sala nos intervalos das aulas?
Sim. Contudo, também podes ficar na sala. Neste caso, tens de permanecer no
teu lugar e podes, excecionalmente, lanchar 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.

23. Quando sair do setor de aulas, posso circular pelo interior da escola?
Sim, mas só pelo rés-do-chão.

24. Quando estiver a chover e não tiver aulas de substituição, posso ficar no interior
da escola?
Sim. Dentro da sala ou fora do setor de aulas.

25. 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.
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26. Qual o trajeto que tenho de fazer até aos locais onde tenho aulas ou para aceder
aos serviços da escola?
Podes aceder pelos espaços interiores ou exteriores da escola.

27. Posso ser chamado ao quadro?
Sim, mas após cada utilização, as canetas e o apagador terão de ser
desinfetados por ti.
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28. Posso ser chamado a trabalhar em grupo dentro da sala de aula?
Sim, desde que sejam cumpridas as regras de distanciamento social.
29. Posso partilhar material, folhas, lápis, esferográfica, …?
Não.

30. 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.

31. Tenho de passar cartão na portaria?
Sim. No acesso e na saída.
32. 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 ou por homebanking
(sujeito a taxas). As máquinas de carregamento encontram-se no local habitual
(no polivalente, junto à receção).

33. 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.

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

36. Continuo a colocar o telemóvel na caixa situada na secretária do professor?
Não. Fica na tua posse, cumprindo todas as regras de utilização!

37. O/A meu/minha Encarregado de Educação pode ser recebido na escola pelo/a
DT/Diretor?
Terá de interagir com o/a DT/Diretor e concertar a forma de atendimento.
38. Caso tenha um “furo”, fico na escola?
Se por algum motivo tal acontecer e a escola não conseguir assegurar a
substituição atempada do/a professor/a, poderás permanecer na sala, nos
espaços interiores e exteriores da escola, mas nunca no setor de aulas. Caso
não tenhas mais aulas, se assim pretenderes e tenhas autorização do/a teu/tua
encarregado/a de educação, poderás sair da escola.
39. Se por qualquer motivo anular uma disciplina, para onde vou na hora que tenho
livre?
Se o pedido de anulação de disciplina for deferido pelo Diretor, terás esse tempo
livre, mas terás de permanecer na escola.
40. Posso ficar na biblioteca?
Sim, de acordo com a lotação do espaço e as indicações que te darão.
41. Posso ir à loja do aluno/reprografia, à secretaria e aos serviços administrativos?

Sim, de acordo com as regras de cada um destes serviços.
42. O bufete vai funcionar?
Sim, com regras de permanência e circulação adaptadas.
43. As máquinas de venda automática (vending) estarão disponíveis?
Sim, mas apenas com géneros alimentícios autorizados e com preços
praticados no bufete.
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44. O refeitório vai funcionar?
Sim, embora com limitações e turnos definidos.
45. 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/a aluno/a poderá aceder ao refeitório.
Os alunos que têm aulas de manhã, poderão almoçar entre as 13:20h e as
14:00h. Após esta hora, nenhum/a aluno/a poderá aceder ao refeitório.

46. O serviço de take-away vai deixar de estar disponível?
Não.

47. Se trouxer refeição de casa, tenho algum local onde a possa consumir dentro da
escola?
Sim. No refeitório.
48. Se trouxer refeição de casa, tenho algum local onde a possa aquecer a comida?
Não. Terás de trazer a comida em recipientes térmicos para a manter quente.
Não esqueças que tens sempre a alternativa de almoçar uma refeição quente,
confortavelmente e em segurança, no refeitório.

48. Posso consumir quaisquer alimentos?
Não. Não podes consumir géneros alimentícios não autorizados, tais como:
pastelaria, chocolates, gomas, salgados, pizas, refrigerantes, entre outros, de
acordo com Despacho n.º 8127/2021, de 17 de agosto.
O mesmo se aplica a alimentos trazidos de casa.

49. Posso alugar cacifo?
Sim. Dirige-te à loja do aluno.

50. A saída, no final das aulas de cada turno (13:20 / 18:20) vai fazer-se apenas pela
portaria?
Sim.

51. Qual a saída que devo utilizar quando terminar as aulas de um turno antes das
13:20 / 18:20?
A portaria.
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52. Vou ter um email institucional?
Sim, da Microsoft (Office 365). Terás um email institucional que servirá para
contacto exclusivo com a escola. Deverás aceder ao site da escola e clicar em
Office 365 (página de entrada, lado direito).

53. E qual é o meu email?
O teu email terá a seguinte configuração:
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“número de processo do aluno@esagarrett.com.pt”
Exemplo:
Se o teu número de processo for a112345 (este número está inscrito no teu
cartão), o teu email será: a112345@esagarrett.com.pt

54. E qual é o meu login?
Exemplo:
Utilizador: a112345@esagarrett.com.pt
Palavra chave: Esag2021 (deverá ser alterada após a 1ª utilização).

55. Qual o login de acesso ao GIAE?
Aluno com o processo nº 112345:
Utilizador: A112345
Senha: Data de nascimento (Ex. formato – 01042005 – 1 de janeiro de 2005)

Encarregado de Educação:
Utilizador: ee112345
Senha: Data de nascimento do aluno
56. Vou ter acesso ao Wifi?
Sim.

57. Posso ser portador/a de garrafas de água de plástico?
Não. Tens de possuir uma garrafa reutilizável que podes encher na escola.
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