Escola Secundária de Fonseca Benevides (ESFB)
CÓDIGO DE CONDUTA E REGRAS DE FUNCIONAMENTO
A entrada dos alunos na ESFB faz-se pelo portão da Rua Jau (Portaria do Pólo D. João
de Castro), ordenadamente e respeitando o distanciamento social.
Na entrada do edifício é obrigatória a passagem pelo tapete de desinfeção de calçado e ser medida a temperatura corporal.
A permanência dentro das instalações obriga o uso de máscara e o cumprimento de
distanciamento social.
Existem dispensadores de SABA (solução antisséptica de base alcoólica) para a higienização obrigatória das mãos, na entrada do edifício e demais instalações.
Será disponibilizado a todos os alunos, docentes e assistentes técnicos e operacionais,
trimestralmente, um kit de 3 máscaras sociais reutilizáveis.
No sentido de preservar a saúde de toda a comunidade, o acesso ao recinto escolar
será vedado a quem não cumprir as regras de utilização de máscara, a distância social e a higienização.
Cada professor terá à sua disponibilidade e no seu espaço de trabalho, apagador e
canetas de quadro. Os teclados dos computadores estarão revestidos por película
aderente para permitir uma higienização eficaz, sem que ocorra danificação do equipamento.
Aos assistentes operacionais será ainda disponibilizado equipamento de proteção individual (viseira, luvas e aventais/batas descartáveis).
Só é permitida a entrada dos alunos na escola (porta do piso 2), imediatamente antes
do horário marcado para o início das atividades escolares.
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Os alunos apenas podem trazer para a escola os seus objetos e materiais pessoais
imprescindíveis para as aulas, ou lancheiras no caso de optarem por trazer a refeição
de casa. Colunas de som, skates, bolas, entre outros, não serão permitidos.
A partir do momento em que os alunos entram no recinto escolar, dirigem-se de imediato para os espaços onde irão decorrer as suas aulas, evitando qualquer contacto
social.
É obrigatória a desinfeção das mãos à entrada das salas, laboratórios, instalações
desportivas e outras.
Não é permitida a circulação/permanência nos corredores.
Na primeira aula do ano letivo de todas as turmas, o respetivo professor consolida a
informação disponibilizada anteriormente pelo respetivo diretor da turma, “Regras a
Cumprir no Regresso à Escola”, e insiste na obrigatoriedade do aluno memorizar,
respeitar e cumprir o percurso de entrada e saída de todos os espaços que a turma
venha a utilizar, a Instalação Sanitária (I.S.) de apoio, e restantes normas de funcionamento.
No edifício, particularmente no pavimento, existe sinalética informativa e auxílio ao
cumprimento das regras estabelecidas, destacando-se recomendações no âmbito do
distanciamento social.
O acesso aos Serviços Administrativos, fica restrito a um atendimento único e personalizado, sendo permitido, no entanto, que um outro interessado aguarde a sua vez
junto à porta dos serviços, tudo controlado pela portaria da ESFB.
As aulas de cada uma das turmas ocorrem numa sala, sempre que possível. As mesas
são individuais, estão numeradas, e cada uma pertence a um aluno da turma e será o
local onde este se sentará obrigatoriamente.
Em caso algum serão permitidas trocas de lugar ou de sala, salvo em casos pontuais,
devidamente justificados e validados pelo respetivo diretor de turma, ou diretor no
caso de salas.
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Irá privilegiar-se uma eficaz ventilação das salas de aula mantendo as janelas em
posição basculante e a porta da sala aberta, sempre que possível e as condições climatéricas o permitirem.
Cada turma terá uma pausa de 10 minutos entre cada duas aulas, período em que os
alunos, obrigatoriamente, devem sair da sala e dirigir-se para os espaços previamente definidos ou dirigir-se às I.S. caso necessitem.
Quando se verifique troca de docente e no caso de ocorrer partilha de sala por alunos
de diferentes turmas, a sala será sempre higienizada pelo assistente operacional de
apoio à sala.
Caso se venha a verificar a necessidade de aulas a distância, cada sala disporá de
uma câmara, com sistema áudio associado e uma mesa digital, para lecionação presencial com assistência remota.
Sempre que ocorrer uma aula de Educação Física, nesse dia, os alunos deverão vir já
equipados das suas casas. É obrigatório o uso de t-shirt/sweatshirt na aula de Educação Física, a qual será substituída no final da aula por uma outra que o aluno trará
consigo nesse dia. O aluno deverá ser portador de um pequeno saco individual, identificado,
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Shirt/sweatshirt de substituição e uma pequena toalha) e a máscara durante a prática da atividade física. O uso dos balneários estará condicionado, e a sua utilização
será excecional, devidamente justificada e controlada pelo professor da disciplina ou
pelo assistente operacional de serviço e apoio à aula.
O Bar/Bufete encontra-se aberto para os alunos e para a restante comunidade entre
as 9h15 e as 11h30 e entre as 14h30 e as 15h45, em serviço de take away.
Aconselha-se que os lanches sejam trazidos de casa. A lotação máxima de utentes no
interior do Bar/Bufete é de 3, devendo respeitar-se o distanciamento recomendado.
O Refeitório encontra-se aberto entre as 11h45 e as 14h15 com marcação da refeição
na véspera, ou no próprio dia até às 10h00. Será permitido ao/s aluno/s que traga/m
a sua refeição em lancheira. No entanto, não será permitido a utilização de microondas.
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Só é permitida a entrada nas I.S. a um número de alunos igual ou inferior ao número
de espaços individuais existentes. À entrada de cada unidade estará referenciado o
número máximo de utentes, em simultâneo. Não é permitido o uso do urinol. Os sanitários são higienizados a cada intervalo.
O acesso ao espaço Biblioteca encontra-se condicionado para utilização autónoma e a
pequenos grupos de alunos, quando acompanhados pelos respetivos docentes.
No final das aulas dos turnos de manhã e de tarde, será garantida pelos Assistentes
Operacionais em serviço, a limpeza, desinfeção e arejamento total das salas de aula,
e demais espaços da escola.
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