
CÓDIGO DE CONDUTA 

ANO LETIVO 2020/2021 

REVISTO EM 14 DE SETEMBRO 2021 

Amadeo 
 

 O ano letivo 2021/2022 inicia-se como um ano atípico relativamente ao seu 

funcionamento. 

 O Agrupamento de Escolas Amadeo de Souza-Cardoso elaborou o Plano de 

Contingência que foi adaptado por cada escola de acordo com as características existentes 

em cada escola. 

 Este código de conduta tem como objetivo uniformizar um conjunto de medidas 

que facilitem o cumprimento das regras por todos e para todos de forma a minimizar o 

risco de contágio e propagação do vírus COVID-19 nas escolas Amadeo de Souza-

Cardoso e Vila Caiz, servindo como um complemento ao Plano de Contingência. 

 

Na escola: 

 

- Uso obrigatório de máscara em todos os espaços por alunos, professores e funcionários; 

 

- Não haverá toque de entrada e/ou saída - os professores e alunos devem cumprir 

rigorosamente o horário; 

 

- Os bares estarão encerrados -- todos os elementos da comunidade escolar deverão trazer 

o lanche de casa; 

 

- A escola terá à venda na papelaria apenas água e bolachas; 

 

- Respeitar a lotação de cada espaço conforme indicação expressa à entrada de cada um; 

 

- Aguardar atendimento nos locais sinalizados para o efeito; 

 

- Respeitar, sempre que possível, as regras de distanciamento físico, obedecendo à 

sinalização colocada no espaço escolar, quando exista; 

 

- Nos espaços interiores da escola, deslocar-se sempre pelo lado direito, à exceção do 

serviço de refeitório; 

 

- Os alunos sem aulas de manhã ou de tarde, não poderão estar na escola, exceto se 

frequentarem o ATL; 

 

- Na frequência de ATL, os alunos têm que se dirigir imediatamente para o espaço 

reservado para o mesmo e manter-se nesse local até à hora de regressar a casa ou para as 

aulas; 

 

- Nos transportes escolares e/ou públicos é obrigatório o uso de máscara, bem como a 

higienização das mãos antes de entrar e ao sair do autocarro, no dispensador que existe 

na entrada da escola e/ou com auxílio de uma AO; 

 



- Os alunos não poderão trazer materiais, jogos ou equipamentos não necessários à prática 

letiva; 

 

- Não trocar abraços ou cumprimentos entre colegas; 

 

- Os grupos/turma só poderão interagir entre si e não se aglomerar a outros grupos; 

 

- A utilização dos cacifos está proibida; 

 

- A utilização da caderneta do aluno fica suspensa até que seja dada ordem em contrário. 

 

Na sala de aula: 

 

- À entrada e saída da sala desinfetar as mãos no dispensador colocado no interior da sala; 

 

- Manter, sempre, a mesma disposição da sala; 

 

- O aluno tem de manter o mesmo lugar na sala; 

 

- Em caso algum o professor poderá mudar de sala; 

 

- As portas das salas de aula devem permanecer sempre abertas para facilitar a sua 

ventilação; 

 

- Idas ao WC – controlar a saída do aluno, um de cada vez e sempre acompanhados por 

uma AO; 

 

- Em caso de ordem de expulsão de um aluno da sala, este terá sempre que vir 

acompanhado da ficha de expulsão, de uma AO e encaminhado para o GAAF; 

 

- Os cabides existentes nas salas de aula estão interditos à sua utilização;  

 

- Nas mesas com separador amarelo os alunos são obrigados a ocupar apenas o espaço 

que lhe está destinado; 

 

- Os alunos não podem partilhar materiais ou equipamentos com os colegas; 

 

- Mudança de professor – os alunos permanecem na sala e o professor, aguarda na sala 

pela chegada do professor da aula seguinte e depois dirige-se para a sua sala de aula; 

 

- Nas salas específicas (EV+ET+TIC+EM), no final de cada aula com mudança de turma, 

o professor entrega um toalhete de papel a cada aluno, borrifa a mesa e cadeira para 

desinfetar; 

 

- Nos intervalos de 15 minutos – os alunos, sempre que possível permanecem na sala, 

lancham e limpam o seu espaço de forma organizada e sem barulho ou os alunos saem 

com o professor, dirigem-se ao espaço destinado ao grupo/turma, lancham, vão ao WC 

cumprindo a lotação dos WC’s e regressam à sala, cumprindo sempre as orientações das 

setas; 

 



- No final de cada aula e na mudança de professor, este deve desinfetar a secretária, os 

equipamentos e materiais que utilizou, dispondo para o efeito de um spray desinfetante e 

toalhetes de papel, na sua secretária; 

 

- O professor deve solicitar aos alunos que deixem as janelas abertas no final de cada aula, 

para permitir o arejamento da sala; 

 

- Na ausência de um professor, a turma deve ficar na sua sala e o professor que esteja com 

horário de biblioteca, deverá acompanhar a turma nessa hora. Caso não haja nenhum 

professor para acompanhar a turma a mesma permanecerá na sala de aula sob a vigilância 

do AO; 

 

- As mochilas e demais materiais do aluno devem ser sempre deixadas na sua sala de 

referência (onde têm maior carga letiva). Quando houver necessidade de se deslocarem a 

uma sala específica deverão ter o cuidado de levar apenas o material necessário para a 

mesma e ao terminar deverão deixar esse material na sala de referência. 

 

No refeitório: 

 

- Os alunos aguardam a chamada para o refeitório debaixo do telheiro exterior e afastados 

dos outros grupos/turma; 

 

- A entrada para o refeitório será feita pela porta de acesso ao telheiro devendo respeitar 

a distância de segurança; 

 

- Excecionalmente, a entrada, saída e circulação dentro do refeitório fazer-se-á pela 

esquerda; 

 

- Os alunos que almoçam no refeitório têm obrigatoriamente que ir almoçar com a sua 

turma, incorrendo no risco de não almoçar caso não vão juntos com a turma; 

 

- Os alunos têm que lavar as mãos com água e sabão nos lavatórios do refeitório; 

 

- Para se sentar, os alunos deverão seguir as orientações do Professor/ Assistente 

Operacional; 

 

- As turmas irão almoçar de forma faseada, de acordo com listagem; 

 

- Os alunos devem tirar a senha do refeitório, preferencialmente online; 

 

- As cântaras de água não estarão nas mesas, sendo os alunos servidos por uma Assistente 

Operacional ou funcionária do refeitório; 

 

- Os alunos que não almoçam, deverão permanecer na zona exterior afeta à sua turma, ou 

caso as condições climatéricas não o permitam, deverão permanecer na sala de referência. 

 

 

Bibliotecas: 

 



- As bibliotecas estarão fechadas, salvo em casos excecionais, com marcação do professor 

para utilização dos recursos informáticos; 

 

- Em caso de marcação da biblioteca e respetiva utilização, o professor dever certificar-

se de que os equipamentos utilizados serão devidamente desinfetados; 

 

- Em caso de utilização os alunos não poderão movimentar-se na biblioteca, mas manter-

se sempre no mesmo local e respetivo equipamento; 

 

- O espaço dos cacifos para guarda da mochila está vedado à sua utilização. 

 

 

Convívio dos Alunos/Bar: 

 

- O Convívio dos Alunos só será usado em casos específicos e apenas por um 

grupo/turma; 

 

- Cada aluno deve ser responsável por manter o devido afastamento de colegas de outras 

turmas, de forma a ser facilmente identificado o grupo turma em caso de surgir algum 

caso de COVID-19 confirmado ou suspeito. 

 

 

Papelaria/Reprografia: 

 

- O serviço de papelaria mantém-se como habitualmente; 

 

- Os alunos devem lavar as mãos no lavatório antes e depois de usufruírem do serviço de 

papelaria; 

 

- Excecionalmente, a papelaria irá vender água, barras de cereais, sumos e bolachas de 

forma a minimizar os transtornos do bar estar encerrado; 

 

- Para atendimento ao balcão, os alunos deverão fazer fila respeitando o distanciamento 

legal, conforme sinalética no chão; 

 

- Deve dar-se prioridade no envio dos documentos para impressão, via online; 

 

- A Assistente Operacional deverá atender os utentes da papelaria com máscara e viseira. 

 

 

Portaria: 

 

- Na entrada, os alunos, devem desinfetar as mãos no doseador automático colocado para 

o efeito e dirigir-se para a sua sala, sempre pelo lado direito; 

 

- O acesso de entrada para as salas do 1ºpiso é feito pela escadaria próxima da entrada 

(caracol); 

 

- O percurso de saída das salas do 1ºpiso é feito pela escadaria sul (junto à sala 12); 

 



- Na portaria deve medir-se a temperatura, especialmente aos adultos, sem efetuar 

qualquer registo; 

 

- Estranhos ao serviço só podem entrar com marcação, aviso na portaria e sempre com 

máscara, fazendo também a desinfeção das mãos; 

 

- Não é permitida a aglomeração de pessoas junto à portaria quer da parte interior quer 

exterior; 

 

- Não é permitida a entrada dos Encarregados de Educação sem marcação prévia; 

 

- Não é permitida a entrada de viaturas à exceção de veículos de emergência; 

 

- Na saída, os alunos deverão respeitar sempre o distanciamento recomendado e sair 

ordeiramente. 

 

 

Espaço exterior: 

 

- Todas as turmas têm um local específico para permanecer no exterior da escola 

(consultar mapa afixado na sala); 

 

- Cada grupo/turma não pode aglomerar-se a outra turma; 

 

- Não são permitidos jogos que obriguem a contactos entre o grupo e/ou materiais e peças 

de jogos, nomeadamente futebol; 

 

- Espaço vigiado por Assistentes Operacionais; 

 

- Antes e depois de comerem devem desinfetar, sempre, as mãos e depositar todo o lixo 

nos caixotes da zona que ocupam; 

 

- Caso o tempo não permita o usufruto dos espaços exteriores os alunos permanecerão na 

sua sala de referência (onde têm maior carga letiva). 

 

 

Espaço interior: 

 

- Os alunos não podem permanecer nos espaços de passagem (corredor) e zonas de acesso 

aos serviços (reprografia/biblioteca/Telefone); 

 

- Todo o material do aluno ficará na sala de referência, não poderão deixar mochilas, 

roupa ou qualquer outro objeto nos corredores ou zonas de passagem. 

 

 

 

 

 

 

Telefone: 



 

- Deve cumprir-se o afastamento de, pelo menos, 1 metro para atendimento, conforme 

sinalética no chão; 

 

- Não pode permanecer ninguém no PBX para além do telefonista; 

 

 

Exclusões: 

 

- As regras de circulação e aglomeração de pessoas no espaço exterior, determinadas para 

este período de pandemia, só podem ser alteradas caso haja necessidade de evacuação do 

edifício. Neste caso prevalecem as normas de evacuação constantes nas plantas de 

emergência. 

 

Nota Final: Este código de conduta aplica-se a partir do primeiro dia de aulas e está 

sujeito a alterações conforme as necessidades de adaptação verificadas com o seu 

funcionamento. 

 

 

AEASC_Vila Caiz, 14 de setembro de 2020 

 

 

 

 

 

  


