
 

FAQ (Frequently asked questions) 

NOVOS PROCEDIMENTOS 2020-2021 

 

1 – Quais são os procedimentos de entrada na escola? 

É obrigatório o uso de máscara. Será verificada a temperatura de forma aleatória e higienizadas as 

mãos de todos os alunos. 

2 – A máscara é obrigatória nas aulas? 

Sim, é obrigatório o uso de máscara durante toda a permanência nas instalações da escola. Esta é uma 

medida para a proteção de toda a comunidade escolar. 

3 – Após entrar na escola devo dirigir-me logo para perto da sala? 

Sim, a circulação pela escola deve ser evitada para que o número de contactos seja mínimo. A divisão 

das turmas faz-se do seguinte modo: 

Aulas no edifício – os alunos devem permanecer no pátio em frente à sala 12 ou na passagem até à 

sala de professores; os corredores interiores devem servir apenas para passagem. 

Aulas nas salas 5 e 7 – pátio das respetivas salas; 

Aulas na sala 8 – pátio em frente aos OE; 

Aulas nas salas 3, 4, Lab. Ótica e auditório – pátio em frente ao auditório; 

Aulas nas salas 1 e 2 – os alunos na entrada.  

Os alunos que têm aulas nos laboratórios e oficina de serralharia permanecem no pátio do 1º andar 

(em frente ao Lab. 1) ou em frente do auditório. 

4- Como se processa a circulação na escola? 

O circuito está marcado. A circulação efetua-se sempre pela direita.  

Circuitos específicos: 

Entrada do Bar -  entra-se pela porta entre a sala 2 e o Lab. de Ótica; a saída efetua-se pela porta em 

frente a CD-Mediateca. 

O acesso às salas 9, 10, 11 e 12 faz-se pela porta do R/C, com circulação alternada na porta de entrada 

e no acesso aos WCs. 



O acesso às salas de informática e às salas Form I e II efetua-se sempre pelas escadas exteriores. Os 

alunos não devem usar as escadas interiores. 

O acesso aos Laboratórios 3.1, 3.2, 4 e Oficina de Serralharia fazem-se pelas escadas de metal (sempre 

pela direita) ou pelas escadas de pedra (com sentidos únicos). 

5 – Podemos sair da sala? 

Sim, nos intervalos definidos ou para trocar para uma sala específica. Os professores podem ainda 

autorizar saídas breves do aluno durante a aula. 

6 – Há intervalos entre aulas? 

Fixámos dois intervalos nos períodos da manhã e da tarde. Têm a duração de 10 minutos. No restante 

tempo devem permanecer na sala, aguardando o professor da aula seguinte. 

7 – Posso almoçar no Bar? 

A cantina está encerrada, mas mantemos o Bar aberto. Deves usar as mesas apenas para a refeição, 

deixando o Bar de funcionar como sala de convívio. Decidimos manter o micro-ondas a funcionar, 

devendo os alunos higienizar os botões antes da utilização do aparelho. 

8 – As salas podem ficar abertas? 

As salas ficam abertas, caso a turma tenha aula na mesma sala. Se houver troca de sala o professor 

deve fechar a respetiva sala. Os alunos que permaneçam na sala devem comportar-se com 

responsabilidade e respeito pelo espaço e tomar conta dos seus bens. Nos 10 minutos de intervalo, 

caso o professor saia da sala, esta deve ser fechada. 

9 – As turmas entram todas ao mesmo tempo? 

Não, há 3 horário de entrada de manhã e mais três horários no período da tarde. Os intervalos também 

estão desfasados entre as turmas. 

10- Como se processa a higienização das salas? 

A equipa do INETE higieniza os espaços de acordo com um cronograma definido. Todos os alunos 

procedem à limpeza da sua mesa e cadeira quando saem de cada sala. Os WC e espaços comuns são 

higienizados pela equipa do INETE. 

11- Quais são os procedimentos nas aulas de Educação Física? 

As aulas decorrem no INATEL, de acordo com os procedimentos definidos pela DGS. Foram escolhidos 

os módulos que implicam menor interação (Ginástica, Atletismo, Condição Física), sempre que 

possível. Serão utilizados os espaços exteriores, quando as condições meteorológicas permitirem. 

Serão respeitadas as orientações para as aulas presenciais de Educação Física (consultar a página da 

escola). Por questões de segurança não há balneários, mas apenas vestiários. 

12 – O que fazer se houver um caso suspeito? 

1 - Perante a deteção de um caso suspeito de COVID-19 será ativado o Plano de Contingência 

(consultar página da escola www.inete.pt). 

2 - O caso suspeito de COVID-19 é acompanhado por um  adulto,  para  a área de isolamento. Deve 

ser contactada a Direção da Escola e/ou a Coordenadora dos Serviços Escolares. 

http://www.inete.pt/


3 – Caso se trate de um aluno menor, será contactado o Encarregado de Educação, que se deve dirigir 

de imediato para a escola. 

4 – Na área de isolamento será contactado o SNS24, pelo Encarregado de Educação ou pela Direção 

ou ponto focal (com autorização do Encarregado de Educação). 

(ver Referencial para as Escolas em www.inete.pt). 
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