Secretaria Regional da Educação e Cultura
Direção Regional da Educação
Escola Básica e Secundária da Povoação
Informações aos alunos do 11.º e 12.º que regressam às aulas em
regime presencial
No percurso para a escola, deves:
- Manter sempre o distanciamento social;
- Usar máscara nos transportes públicos e sempre que não te deslocares sozinho;
Transportes:
- Os transportes mantêm os horários habituais em período de aulas;
- Os alunos da Lomba do Botão que vivem acima do cruzamento com a Lomba do Carro
apanham o autocarro nesse cruzamento.
Na escola, deves:
- Cumprir as orientações do Plano de Contingência;
- Usar obrigatoriamente máscara;
- Higienizar as mãos à entrada e saída da escola, sempre que te deslocares ao bar, depois
de usares o WC e sempre que assoares o nariz;
- Respeitar as regras da etiqueta respiratória;
- Respeitar os circuitos estabelecidos para entradas e saídas da escola;
- Utilizar o WC destinado à tua turma;
- Ocupar a cadeira/mesa com o teu nome na sala de aula;
- Utilizar exclusivamente o teu próprio material;
- Respeitar e cumprir todas as orientações que recebeste;
- Circular sempre pela tua direita nas deslocações no interior da escola;
- Manter as distâncias de segurança;
- Nos intervalos, permanecer na tua sala; no entanto, sempre que as condições
meteorológicas permitirem, podes permanecer no espaço exterior e no ginásio, que

funcionará como sala de convívio, respeitando o distanciamento social e as orientações
que serão emanadas pelo conselho executivo.
Nota:
- O bar estará a funcionar, mas não te esqueças de cumprir todas as recomendações;
- Não haverá serviço de refeições;
- Consulta os links abaixo para teres acesso a informação complementar:
- Vídeo sobre recomendações de utilização de máscaras comunitárias:


https://youtu.be/o29FRnBps6c

- Cartaz: lavagem das mãos:


http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/B17987C0-5701-4155-BBA86C9CACA8B9A4/1122542/DRS_Lavar_maos.pdf

- Cartaz: fricção antissética das mãos:


http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/B17987C0-5701-4155-BBA86C9CACA8B9A4/1122543/DRS_maos_alcool.pdf

- Cartaz: medidas de etiqueta respiratória:


https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/03/Diapositivo231024x1024.png

- Direção Geral da Saúde (2020). Orientação nº 024, de 8 de maio de 2020 - COVID-19:
Regresso ao Regime Presencial dos 11.º e 12.º Anos de Escolaridade e dos 2.º e 3.º Anos
dos Cursos de Dupla Certificação do Ensino Secundário. Disponível em:


https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circularesinformativas/orientacao-n-0242020-de-08052020-pdf.aspx

- Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares (2020). ORIENTAÇÕES - Regresso às
aulas em regime presencial (11º e 12º anos de escolaridade e 2.º e 3.º anos dos cursos de
dupla certificação do ensino secundário). Disponível em:


https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/05/Regresso.pdf

- Direção Regional da Saúde (2020). Circular Informativa n.º DRS-CINF/2020/38, de 04 de
maio de 2020. Disponível em:


http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/B17987C0-5701-4155-BBA86C9CACA8B9A4/1122512/CiesclarecimentoMASCARAS_signed.pdf

- Direção Regional da Saúde (2020). Circular Informativa nº 20, de 23 de março de 2020 –
Limpeza e desinfeção de superfícies em estabelecimentos de atendimento ao público ou
similares – Infeção por SARS-CoV-2 (COVID-19). Disponível em:


http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/B17987C0-5701-4155-BBA86C9CACA8B9A4/1121787/ci20.pdf

- Direção Regional da Saúde (2020). Circular Informativa nº 40, de 5 de maio de 2020 –
Abertura de Creches e Jardins-de-Infância nas Ilhas de Santa Maria, Flores e Corvo –
Recomendações Gerais. Disponível em:


http://www.azores.gov.pt/NR/rdonlyres/B17987C0-5701-4155-BBA86C9CACA8B9A4/1122534/ciparaaberturadecrechesejardinsdeinfncia_signed.
pdf

- Informação da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares com a orientação da
Direção-Geral de Saúde e a colaboração das Forças Armadas (2020). Limpeza e
desinfeção de superfícies em ambiente escolar no contexto da pandemia COVID-19.
Disponível em:


https://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2020/05/Limpeza.pdf

- Resolução do Conselho do Governo n.º 123/2020, de 4 de maio. Jornal Oficial da Região
Autónoma dos Açores. I Série, Nº 67. Disponível em:


https://covid19.azores.gov.pt/wpcontent/uploads/2020/05/Resolu%C3%A7%C3%A3o-Levantamento-MedidasRestri%C3%A7%C3%A3o.pdf

A tua proteção é a proteção de todos! Bom regresso!

