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Este documento estabelece um conjunto de regras que devem ser observadas 

pelos alunos do 11.º e 12.º anos, durante o período de permanência nas instalações 

da Escola Básica e Secundária de Mêda para participação nas atividades letivas 

das disciplinas lecionadas em regime presencial, entre os dias 18 de maio e 26 de 

junho. 

  

Regras gerais 

1. Manter sempre um distanciamento físico de pelo menos 2 metros entre pessoas, 

dentro e fora do recinto escolar.  

2. Não mexer na máscara depois de colocada.  

3. Lavar as mãos com frequência ou higienizá-las depois de tocar objetos que não 

sejam seus ou em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.  

4. Cumprir as regras de etiqueta respiratória (tossir ou espirrar para a zona interior 

do braço). 

5. Colocar o lixo nos caixotes.  

 

Antes de chegar à escola 

 

1. Os alunos que se deslocam a pé ou em carro próprio ou de família deverão 

colocar máscara à saída de casa ou do carro. Caso não a possuam, será fornecida 

à entrada da escola.  

2. Os alunos que utilizam os transportes escolares deverão utilizar máscara que 

será colocada antes de entrar no autocarro. Dentro do autocarro deverá ser 

cumprida a regra do distanciamento. 

 3. O transporte dos alunos será assegurado pelo Município de Mêda. 

4. A máscara, depois de colocada na cara, não deve ser retirada e, se for tocada 

sem querer, deve proceder-se à lavagem das mãos com água e sabão ou com uma 

solução de base alcoólica.  

 

Entrada na Escola  

 

1. A entrada faz-se pelo portão principal.  

2. À entrada serão efetuadas as seguintes operações:  

• Verificação da colocação correta da máscara ou distribuição de uma.  

• Desinfeção das mãos com uma solução de base alcoólica.  

3. Os alunos deverão então seguir diretamente para a sala de aula (Bloco A - alunos 

do 11º ano e Bloco B – alunos do 12º ano), mantendo o distanciamento de 

segurança.  
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Na escola 

  

1. A sala de aula será quase sempre a mesma. O aluno deve sentar-se na mesa 

individual que lhe foi destinada, mantendo sempre o mesmo lugar.  

2. No intervalo deverá ser mantida a distância física entre colegas da turma (pelo 

menos 2 metros).  

3. O bufete está encerrado devendo os alunos fazer-se acompanhar do seu próprio 

lanche. 

4. A utilização da casa de banho estará condicionada. A entrada é individual e deve 

ser determinada pelo auxiliar. Após a sua utilização, o aluno deve lavar as mãos 

com sabão de acordo com as instruções afixadas nesse espaço (palma e costas 

da mão, pelo menos 20 segundos).  

5. No regresso à sala de aula o aluno não deve tocar em quaisquer superfícies e, 

se a porta estiver fechada, depois de entrar, deve higienizar as mãos com a solução 

existente na sala.  

6. A utilização do refeitório será feita apenas quando necessário e respeitando as 

regras de distanciamento físico e a higienização das mãos antes e depois da 

refeição. 

7. Os alunos terão acesso à Biblioteca devendo ocupar apenas os lugares 

assinalados, em respeito pelas regras de distanciamento físico. 

 

 

Saída da escola 

 

1. O regresso a casa deve obedecer às regras já identificadas:   

• Manter a distância física de 2 metros de outras pessoas.  

• Não retirar a máscara se se deslocar de autocarro ou a pé com outros colegas.  

• Se tirar a máscara, porque vai no carro da família, deve fazer de forma correta: 

tirar pelos elásticos e colocá-la num caixote do lixo, preferencialmente sem tampa. 

Se não for o caso, procurar levantar a tampa com um lenço de papel, evitando tocar 

diretamente na superfície. Nunca colocar em recipientes destinados a reciclagem.  

• Não tocar em nada durante o trajeto.  

• Lavar as mãos quando chegar a casa.  

 

 

 

Mêda, 14 de maio, de 2020 

O Diretor  

Luís Lopes 
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Anexo I - Lavagem das mãos 
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Anexo II - Medidas de Etiqueta Respiratória 
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Anexo III - Correta utilização das máscaras 

 

 

 

 


