Sou responsável. Estou mais protegido.

Sabes o que é um Plano de Contingência?
É o conjunto de medidas necessárias para diminuir o risco de contágio do novo
Coronavírus, mais conhecido por SARS-CoV-2 e que dá origem à grave doença
que se chama COVID-19.

Fica atento às indicações dos teus professores e dos
funcionários. Lê o Plano de Contingência da Escola e mostra à
tua família e amigos como se faz. Tu sabes…

Usa a máscara corretamente
Lava e/ou desinfeta as mãos
Respeita o distanciamento físico
Cuidado com a etiqueta respiratória
A PROTEÇÃO DE TODOS COMEÇA CONTIGO
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REGRAS GERAIS DE CONDUTA
ENTRADA E SAÍDA RECINTO ESCOLAR
1. Só é autorizada a saída da escola quando não houver aulas e quando
autorizado pelo encarregado de educação.
2. Mesmo com autorização do teu E. E. evita sair da escola.
TRANSPORTE ESCOLAR
Se estás no 3.º Ciclo ou Profij, de manhã, a saída das freguesias é às 7:30. Não
podes vir no autocarro seguinte.
Se estás no 2.º Ciclo, DOV, PP ou TPO, de manhã, a saída das freguesias é às
8:30. Não podes vir no autocarro anterior.
2ª feira

3ª feira

4ª feira

5ª feira

6ª feira

Saída das Freguesias
7:30

3.º Ciclo
PROFIJ

3.º Ciclo
PROFIJ

3.º Ciclo
PROFIJ

3.º Ciclo
PROFIJ

3.º Ciclo
PROFIJ

Saída das Freguesias
8:30

2.º Ciclo
DOV
PP

2.º Ciclo
DOV

2.º Ciclo
DOV
PP

2.º Ciclo
DOV
PP

2.º Ciclo
DOV

PERÍODO DE AULAS
Saída da Escola
15:25

2.º Ciclo
Profil 2B

2.º Ciclo
DOV

2.º Ciclo
DOV
PP

Saída da Escola
15:40

3.º Ciclo
PROFIJ

Saída da Escola
16:10
Saída da Escola
16:20

2.º Ciclo
DOV

3.º Ciclo
DOV – PP
Profij 1A e 2A

Saída da Escola
17:10

7.º Ano
8.º Ano

2.º Ciclo
DOV
PP

9.º Ano
Profij

Clubes e ADE

Clubes e ADE

(para os 7.º, 8.º,
9.º anos e Profij)

3.º Ciclo
PROFIJ

(2.º Ciclo - DOV - PP)
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Os alunos que se deslocam de autocarro devem:
a) Esperar, com distância física obrigatória, pelo respetivo transporte;
b) Apresentar o passe e usar sempre a máscara corretamente;
c) Entrar no autocarro ordenadamente, mantendo-se sentado, calmo e em silêncio
durante o percurso, respeitando o condutor e os colegas;
d) Manter o autocarro em boas condições de utilização, evitando comer, beber,
deixar lixo ou estragar alguma coisa.

TUTORIAS – CLUBES – ASSEMBLEIA DE TURMA

A participação nesses projetos, bem como, clubes, ADE’s carecem de uma autorização prévia
do encarregado de educação.

OFICINAS
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MATERIAL ESCOLAR
a) Trazer caderneta, cartão de aluno, manuais escolares, equipamento próprio
para Educação Física, cadernos e todo o material pedido pelos professores;
b) No final do dia levar para casa o seu material, evitando assim o mau uso do
cacifo.
NOTA:
É proibido partilhar material escolar.
Os alunos podem perder o escalão se não se fizerem acompanhar do material
necessário para as atividades letivas.

SALAS DE AULA
a) Ser pontual, justificando qualquer atraso na chegada à aula;
b) Entrar somente quando acompanhado pelo professor ou assistente
operacional, de forma ordeira e sentar-se sem arrastar as cadeiras ou mesas;
c) Tirar da mochila o material necessário;
d) Preservar o equipamento existente na sala (mesas, cadeiras, computador e
restante material);
e) Pedir autorização para falar e aguardar a sua vez de participar, ouvindo e
respeitando a opinião de todos;
f) Evitar falar alto, falar com os colegas ou manifestar outros comportamentos
que perturbem o normal funcionamento da aula;
g) Colocar o lixo no recipiente próprio, no final da aula;
h) Realizar as tarefas/atividades propostas com dedicação;
i) Cumprir as orientações do Plano de Contingência.

BIBLIOTECA/ REFEITÓRIO/ SALA DE JOGOS/ SANITÁRIOS
a) Zelar pela preservação do material existente no espaço utilizado;
b) Manter as condições de higiene e conservação dos sanitários;
c) Lavar ou higienizar obrigatoriamente as mãos antes de entrar no refeitório;
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d) Comportar-se com educação e civismo durante a refeição, falando baixo,
mantendo o espaço limpo, tratando com cuidado os equipamentos aí
existentes e cumprindo com as regras de higiene;
e) Respeitar e acatar as ordens dos responsáveis pelos espaços.

CORREDORES E ESPAÇOS COMUNS
a) Manter-se afastado das salas de aula durante o normal funcionamento das
mesmas, não circulando nos corredores;
b) Manter o telemóvel com o som baixo;
c) Seguir as setas de orientação para não haver cruzamentos.
Antes da hora de entrada o aluno deve:
a) Dirigir-se atempadamente à respetiva sala de aula;
b) Aguardar com calma e com o devido distanciamento físico a chegada dos
professores.
EM GERAL O ALUNO DEVE
1. Manter uma atitude de respeito em relação aos outros, nomeadamente:
a) Utilizando vocabulário e tom de voz adequados no diálogo com os outros;
b) Respeitando os interesses dos outros;
c) Convivendo sem pôr em risco a sua segurança ou a dos outros;
d) Em caso de conflito, pedindo ajuda ao assistente ou professor mais próximo;
e) Mostrando recato nas manifestações públicas de afeto.
2. Respeitar o espaço envolvente, nomeadamente:
a) Colocando o lixo nos recipientes próprios;
b) Mantendo os espaços limpos;
c) Guardando os seus pertences, não os deixando abandonados em qualquer
espaço da escola;
d) Utilizando os equipamentos existentes com o máximo cuidado;
e) Cuidando dos espaços ajardinados existentes na escola.
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INDISCIPLINA
TIPOLOGIA DOS COMPORTAMENTOS

MEDIDAS DISCIPLINARES

Agressão verbal e ameaça a pessoal
Agressão física
Perturbação da aula

Suspensão até 3 dias úteis
Processo Disciplinar
Participação Disciplinar
Reposição do mesmo ou pagamento da
reparação dos danos.
Participação Disciplinar
Participação Disciplinar
Suspensão até 3 dias e auto de notícia
para a PSP.
Suspensão até 3 dias e auto de notícia
para a PSP e CPCJ.
Devolução ou pagamento dos bens e
realização de atividades de integração
na escola

Danificação de material/equipamento
Recusa em realizar as atividades propostas
Saída da sala de aula sem autorização
Consumo de tabaco no recinto escolar
Consumo, posse e partilha de álcool ou de
estupefacientes, em recinto escolar
Roubos/apropriação de bens alheios
Uso dispositivos eletrónicos nos corredores
com volume de som excessivo, após
advertência
Não cumprimento de ordens do pessoal
docente e não docente
Repetição de qualquer comportamento já
sujeito a medida disciplinar
Manifestações de afeto publicamente
impróprias
Não cumprimento do Plano de
Contingência
Comportamentos conscientes de
propagação e transmissão do Coronavírus

Apreensão do dispositivo e medida
disciplinar acessória
Suspensão até 3 dias úteis
Suspensão até 3 dias úteis, Processo
Disciplinar com comunicação à CPCJ ou
Tribunal
Comunicação por escrito ao
Encarregado de Educação e
encaminhamento para o Gabinete de
Saúde.
Impedimento de entrar na escola ou
Participação Disciplinar
Auto para a PSP e Processo Disciplinar

Vai ficar tudo bem…
Maia, 15 de setembro de 2020
O Presidente do Conselho Executivo
Paulo Peixoto
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