Comunicação e Informação
A comunicação do Plano de Contingência e demais informações
consideradas pertinentes pela Direção da Escola será efetuada
com recurso a:

a) Correio eletrónico;
b) Portal da escola (http://escolas.madeira-edu.pt/ebspmalvares);
c) SMS;
d) Facebook (Escola Bspma);
e) Afixação no recinto escolar.

Considerações Finais
A Direção da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares
considera que contando com a cooperação de toda a comunidade
educativa no cumprimento das medidas contidas neste folheto e na
implementação da premissa “Eu Protejo-te, Tu Proteges-me”,
seremos bem-sucedidos na retoma do normal funcionamento da
nossa Escola.

Condições gerais de acesso às instalações escolares

Regras para a permanência e circulação na Escola
⬧

⬧

aula, bares e refeitórios, pátios e corredores, devendo cada aluno fazer-se acompanhar da

É obrigatória a medição da temperatura corporal, a higienização das mãos, o uso de

sua própria máscara.

máscara facial e distanciamento social à entrada deste estabelecimento de ensino. A
entrada de pessoas externas ao processo educativo deverá acontecer apenas quando
for imprescindível.

Uso obrigatório de máscara em todos os espaços do recinto escolar, incluindo as salas de

⬧

Respeito pelas medidas de etiqueta respiratória e de distanciamento físico:

⬧

Desinfeção das mãos à entrada e à saída da escola e sempre que se justifique,
nomeadamente à entrada dos corredores de acesso às salas de aula.

⬧

sua mesa e cadeira antes da saída da sala, utilizando panos de limpeza fornecidos pela

Condições de acesso a áreas de atendimento ao público

Secretaria:

escola para o efeito.
⬧

O acesso à sala de aula ficará limitado aos profissionais afetos ao processo educativo.

⬧

O percurso no interior da Escola nos 3 edifícios (bloco novo, bloco antigo e Bica de Pau)

é permitida a permanência a um máximo de 4 pessoas;

encontra-se devidamente sinalizado e deverá ser respeitado por todos os alunos e demais
membros da comunidade escolar.

Reprografia: é permitida a permanência a um máximo de 2 pessoas;
Ação Social: é permitida a permanência a um máximo de 2 pessoas.

Quando ocorrer mudança de sala de aula, os alunos deverão proceder à desinfeção da

⬧

Nos intervalos, os alunos deverão utilizar os pátios exteriores, evitando aglomerados nos
espaços comuns e cumprindo as medidas de etiqueta respiratória, de higienização das
mãos e de distanciamento físico, não sendo permitida a permanência nos corredores.

Entrada e saída de alunos nos recintos escolares

⬧

Nos bares e cantinas recomenda-se o regime de take-away, não devendo os alunos
permanecer nestas instalações mais tempo do que o estritamente necessário.

⬧
⬧

Quem apresentar sintomatologia semelhante a uma gripe – tosse com expetoração, febre
ou dificuldade respiratória - deverá permanecer em casa e não se deslocar à Escola.

A entrada na Escola deverá ser efetuada 10 minutos antes do início do período letivo,
devido à necessária logística de medição de temperatura e higienização das mãos;

⬧

Higienização e desinfeção de equipamentos e instalações

Os sinalizadores de entrada e saída colocados nos diferentes espaços deverão ser
respeitados;

Será efetuada a higienização e desinfeção regular e diária de:
⬧

⬧

Para os alunos matriculados no 2º ciclo, a entrada e saída das instalações localizadas
na Bica de Pau será efetuada pela porta da cantina para o 5º ano e pela porta

a)

Instalações sanitárias;

principal para o 6º ano;

b)

Corrimãos e maçanetas de portas;

c)

Ratos e teclados;

Para os restantes alunos, a entrada e saída das instalações localizadas no bloco novo

d)

Utensílios de bares e cantinas;

e no bloco antigo será efetuada por portas diferentes, devidamente sinalizadas.

e)

Mesas, cadeiras e demais equipamentos de manuseamento comum.

