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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ERMESINDE  

 
 

   

 

 

 

ORIENTAÇÕES AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

COVID 19 

 

Com vista à garantia das condições de segurança de todos atendendo 

à emergência de saúde pública relativas à situação epidemiológica da 

doença COVID-19, solicita-se aos senhores Encarregados de 

Educação o cumprimento das seguintes recomendações: 

1. Sempre que o aluno/a apresente algum sintoma ou queixa física 

(dor de cabeça, enjoo, vómitos, diarreia, febre, tosse ou qualquer 

outra situação anómala) NÃO DEVE ser enviado para as 

escolas. Pedimos, também, que diariamente, seja medida a 

temperatura, uma vez que não é viável fazer essa avaliação a 

todos os alunos à entrada das escolas.  

2. Todos os alunos/as devem trazer de casa um lanche para ser 

consumido durante o período de aulas. Não podem partilhar 

qualquer alimento ou utensílio. Os bufetes apenas funcionarão 

em regime de excecionalidade para o caso de haver alunos que 

se esquecem ou que não tragam por outra razão. 

3. Os senhores Encarregados de Educação devem sensibilizar os 

seus educandos para a obrigatoriedade de: 

- Uso de máscara durante todo o tempo que permanecem no 

interior das escolas; 

- Respeitarem e cumprirem todas as regras estabelecidas: 
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- Cumprirem os percursos orientadores de circulação interna; 

- Utilizarem o espaço na sala de aula que lhes está destinado, 

não invadindo o espaço alheio e não partilharem materiais, 

assim como manterem o seu espaço limpo e asseado: 

- Evitarem e restringirem os contactos com colegas de outras 

turmas, dentro e fora do espaço escolar; 

- Lavarem e/ou desinfetarem as mãos várias vezes ao dia; 

- Manterem o distanciamento social; 

4. Os alunos só poderão sair das salas com autorização do/a 

professor/a, sempre individualmente, para se deslocar ao WC, à 

papelaria ou a outro espaço para o qual tenha necessidade; 

5. A entrada e saída das salas de aula deve ser feita de forma ordeira, 

respeitando o distanciamento de um metro entre cada aluno; a saída 

dos blocos de aula será feita faseadamente, pelo que devem respeitar 

a sua vez de saída; 

 

A sensibilização dos alunos para a necessidade de cumprirem 

escrupulosamente estas normas de comportamento, é essencial para 

que tudo corra bem e para que todos se possam sentir confiantes e 

seguros dentro das escolas, garantindo as melhores condições 

possíveis para que as aprendizagens se realizem de forma tranquila e 

se promova a saúde pública. 

 

Agrupamento de Escolas de Ermesinde, 16 de setembro de 2020 

                          A Diretora, 

                        Ana Maria Cortez 


