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Normas de conduta para alunos 
(Extrato do Plano de Ação relativo ao Regime de Funcionamento da ESEQ de 18/5/20 a 26/6/20) 

(Versão integral em www.eseq.pt) 
 
A - ASPETOS GERAIS DE SEGURANÇA 
 
Toda a comunidade escolar deve ter sempre presente, quer fora quer dentro das instalações da 
ESEQ, códigos de conduta que visem impedir a propagação do novo coronavírus. 
É, pois, um imperativo cívico que, em geral, sejam respeitadas as medidas de: 
 
a) Higienização eficaz das mãos através da sua lavagem frequente; 
b) Etiqueta respiratória mantendo distanciamento de segurança dos outros; 
c) Cuidar da limpeza de objetos e superfícies (evitar infetar ou ser infetado). 
 
B - ASPETOS ESPECÍFICOS DE SEGURANÇA 
 
Todos os membros da comunidade escolar, no interior da ESEQ, devem: 
 
a) Utilizar máscaras no interior da escola (dentro e fora da sala de aula, exceto nas situações em 

que a especificidade da função não o permita) e no percurso casa-escola-casa (especialmente 
quando utilizados transportes públicos); 

b) Evitar tocar na parte da frente da máscara; 
c) Ao entrar na ESEQ, desinfetar as mãos com uma solução antisséptica de base alcoólica;  
d) Lavar frequentemente as mãos com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20 

segundos; 
e) Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso 

da casa de banho e sempre que estejam sujas; 
f) Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de 

utilizados e lavar as mãos, com água e sabão, de seguida; 
g) Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos; 
h) Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca; 
i) Manter o distanciamento físico, dentro e fora do espaço escolar; 
j) Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.; 
 
C - FUNCIONAMENTO, ACESSO E DESLOCAÇÃO NAS INSTALAÇÕES 
 
Os bufetes/bares, salas de apoio, salas de convívio de alunos e outros espaços identificados estarão 
encerrados. Aconselha-se, os alunos, caso o entendam, a munirem-se de alimentos ligeiros para 
consumo durante o intervalo. 
 
a) O acesso às instalações internas da ESEQ far-se-á pelo átrio de entrada junto à Portaria principal 

e pela entrada poente frontal onde, obrigatoriamente, devem proceder à desinfeção das mãos; 
b) O acesso dos alunos está interdito a qualquer espaço que não seja o da(s) sala(s) de aula,  WC’s 

Secretaria e espaços de permanência em intervalo; 
c) Qualquer deslocação a outro local carece de autorização e acompanhamento de funcionário 

habilitado para o efeito; 
d) Os alunos das turmas 11.ºA, 11.ºD, 11.ºI, 11.ºK, 12.ºA, 12.ºF, 12.ºG e 12.ºI acedem ao interior da 

ESEQ pela entrada “Portaria principal”; os alunos 11.ºB, 11.ºC, 11.ºE, 11.ºF, 11.ºG, 11.ºH, 11.ºJ, 
11.ºL, 12.ºB, 12.ºC, 12.ºD, 12.ºE, 12.ºH, 12.ºJ, 12.ºK, e 12.ºL acedem pela entrada “Poente” 
(frente à sala de Convívio). 
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e) Junto à sala de aula, enquanto não receber ordem de entrada na mesma, cada aluno deve 
manter a distância de segurança face aos demais tendo como referências as marcas para o efeito 
existentes no local; 

f) Durante o intervalo ou em caso de falta do professor, os alunos devem dirigir-se par as zonas de 
estar assinaladas neste plano, seguindo orientações do pessoal não-docente, e manterem a 
distância regulamentar de segurança entre si (cerca de 2 metros) evitando concentrações; 

R/C      PISO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Os alunos com aulas na zona azul deslocar-se-ão para o “Campo de Xadrez” e os da zona verde para 
o “Pátio Interior”. 

 
g) Em situação de aula, os alunos devem reduzir ao mínimo as deslocações dentro da sala, fazendo-

o de acordo com as indicações do docente responsável; 
h) Os alunos devem ocupar a mesa individual evitando deslocações desnecessárias dentro do 

espaço que serão sempre supervisionadas pelo professor; 
i) O uso de máscara é obrigatório. 
j) O professor abre e fecha a porta da sala de aula, as janelas ou os estores. Os alunos estão 

impedidos de o fazer; 
k) Os alunos utilizam sempre a mesma mesa e não podem partilhar qualquer objeto como por 

exemplo: caneta, lápis, livro, papel, etc.; 
l) Cada sala dispõe de um dispensador de álcool-gel que deve ser utilizado sempre que alguém 

manuseie qualquer objeto; 
m) O acesso a qualquer serviço/espaço (Secretaria, WC’s, etc.) deve ser efetuado respeitando a 

capacidade do local, pelo que, se necessário formar-se-á fila no exterior respeitando a distância 
de segurança (aprox. 2 m). 

 
D – PERÍODO DE FUNCIONAMENTO 
 
a) As turmas do 12.º ano funcionarão sempre no turno da manhã durante dois dias da semana; 
b) As turmas do 11.º ano funcionarão sempre no turno da tarde durante três dias da semana; 
c) Cada turma será dividida na frequência de uma mesma disciplina e o horário das aulas, 

diariamente, terá início desfasado (para evitar concentrações) pelo que cada aluno deve estar 
atento a essas especificidades consultando, individual e frequentemente, a plataforma Inovar;   

d) Em cada período de funcionamento de aulas haverá apenas um único intervalo de 10 minutos, 
devendo os alunos, tanto quanto possível manterem-se na mesma sala em respeito pelas 
condições de segurança; 

e) Os alunos deverão permanecer o menor tempo possível nas instalações da ESEQ pelo que 
deverão aceder e abandonar a mesma pelo tempo estritamente necessário para o efeito antes 
e após as aulas. 

 

ESEQ, 15 de maio de 2020      O Diretor 
 
 

 
José Eduardo Lemos de Sousa 
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