AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALAPRAIA
Um AgruPA mento com ALm A !

- A TODA A COMUNIDADE ESCOLAR –
Ler nas salas de aula e enviar a todos os professores, assistentes operacionais e
pais/encarregados de educação
ASSUNTO: Reforço de informações e orientações de organização/gestão interna
1. Existe na escola Bufete e Refeitório e os alunos podem consumir (nos locais próprios) a comida trazida
de casa.
2. No refeitório existem três micro-ondas para os alunos aquecerem a comida.
3. Não pode ser consumida no recinto escolar qualquer comida encomendada para entrega ou take away.
4. Não podem ser introduzidas e consumidas bebidas gaseificadas e energéticas, no recinto escolar.
5. Existem na escola duas máquinas automáticas de vending com bebidas e comidas saudáveis,
nomeadamente, água, sumos e outros produtos.
6. As salas de aula devem ficar fechadas nos intervalos e quando os alunos não têm aulas. Se algum aluno
tiver que entrar na sala nesses períodos (por motivo justificado), a assistente operacional abre a porta e
faz a respetiva supervisão.
7. Deve ser o professor (ou a funcionária, em situações excecionais) a abrir a sala de aula e a fechá-la no
final da aula.
8. Só são permitidos alunos nas salas de aula com a companhia de um adulto (professor ou assistente
operacional).
9. Os alunos devem deixar as mochilas e outros bens próprios nas salas de aula ou nos cacifos e não nos
corredores sem supervisão.
10. O uso do telemóvel na sala de aula não é permitido. Esta é a regra.
11. Os telemóveis devem, obrigatoriamente, ser desligados antes da entrada na sala de aula.
12. Os professores devem certificar-se que os telemóveis são, efetivamente, desligados.
13. Considerando que há professores que desenvolvem atividades nas aulas com recurso ao telemóvel,
nesses casos, os telemóveis podem ser ligados, com a autorização do professor, para a realização das
atividades propostas. Quando a(s) atividade(s) terminar(em) os telemóveis são novamente desligados.
14. Solicito aos professores, pais/encarregados de educação e assistentes operacionais colaboração no
sentido de reforçar a informação e sensibilização dos alunos para estes assuntos.
Vamos todos ajudar e contribuir para que cada dia na escola corra com a normalidade que todos
desejamos.

Alapraia, 28 de abril de 2022
O Diretor, Luís Malta

