ESCOLA SECUNDÁRIA PEDRO NUNES
Código – 404652

Normas de Seguranças relativas ao COVID-19 a adotar na
Escola Secundária Pedro Nunes
4 Regras Obrigatórias Básicas:
1.
2.
3.
4.

Distanciamento Social de 2 metros;
Uso de Máscara;
Higienização das mãos com solução asséptica de base alcoólica;
Caso apresentem sinais sugestivos de COVID-19 não podem apresentar-se na
Escola e devem ligar para o SNS 24 através do número 808242424.

Entrada no recinto escolar
Antes de entrar na escola, os alunos devem fazer uma fila respeitando o
distanciamento social (sentido Jardim da Estrela junto ao edifício). Quando entrarem
na porta principal ser-lhes-á medida a febre com um termómetro de infravermelhos
(sem contacto). De seguida, deverão higienizar as mãos com solução asséptica de base
alcoólica e entrar pelos torniquetes estando munidos de máscara.
Os restantes agentes educativos (docentes e não docentes) devem cumprir os mesmos
procedimentos. No entanto, a fila fora da escola deve ser feita no sentido oposto à dos
alunos, tendo professores e funcionários prioridade na entrada da escola.
Os professores e funcionários que entram pelo parque de estacionamento, devem
parar junto da entrada, para que o funcionário lhes possa medir a temperatura.
Circulação dentro da escola
Os alunos após saída da área de entrada, devem dirigir-se diretamente para o corredor
da sala, onde terão aulas. Devem fazer uma fila com o devido distanciamento social e
esperar que o professor faça a chamada e os sente no seu lugar (que será sempre o
mesmo até ao final do ano letivo).
Cada corredor tem apenas uma entrada e uma saída, os alunos devem respeitar estas
orientações e nunca circular fora do corredor que lhes foi atribuído.

Por só existirem no máximo 16 alunos em cada sala de aula, as mesas estão colocadas
de modo a que seja cumprido o distanciamento social, devendo os alunos permanecer
sempre virados para o professor. Nesta fase, os telemóveis não devem ser colocados
na colmeia.

1

Cada aluno deve ter o seu próprio material, não tocar em nenhum local exceto na
mesa e na cadeira que lhes foram destinadas.
Nos intervalos os alunos permanecerão na sala de aula.
Circulação para acesso às salas de aula:
 Aulas na ala norte, piso 0, acesso ao corredor junto aos cacifos;
 Aulas na ala norte, piso 1, acesso ao corredor pela porta lateral junto ao parque
de estacionamento;
 Aulas na ala sul, piso 0, acesso junto aos cacifos;
 Aulas na ala sul, piso 1, acesso ao corredor pela porta lateral com escadas junto
ao parque das merendas.
Acesso às casas de banho
Os alunos devem higienizar as mãos com solução asséptica de base alcoólica à entrada
e à saída. Haverá um assistente operacional a controlar os acessos e número máximo
de alunos não poderá exceder o limite de 4.
Saída do recinto escolar
A saída da escola deverá obrigatoriamente ser feita pelo portão do parque de
estacionamento, mantendo o distanciamento social.
Serviços e espaços abertos:
 Secretaria;
 Máquinas de alimentos e bebidas (junto ao bar);
 Papelaria (serviços mínimos);
 Refeitório (serviços mínimos).
(Devem higienizar as mãos antes e depois de utilizarem cada serviço,
respeitando o distanciamento social).
Serviços e espaços encerrados:
 Bar;
 Biblioteca;
 Laboratórios;
 Salas de Informática;
 Pavilhão;
 Ginásio;
 Auditório;
 Elevador (só poderá ser utilizado mediante autorização em documento
próprio cedido pela Direção da Escola).
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