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Aviso Al0320.21 

 

 

Aos Alunos a frequentar a Escola Professor Napoleão Sousa Marques. 

 

No pavilhão gimnodesportivo foi instalado o Centro de Vacinação em Massa contra a covid-19 

para os munícipes da Trofa o que inviabiliza a sua utilização para o desenvolvimento das aulas 

de Educação Física. Estas serão realizadas, se as condições atmosféricas o permitirem, nos 

campos exteriores. Em situações de agendamento programado podem ser utilizadas as insta-

lações do Aquaplace ou o pavilhão da Escola Secundária. O transporte será assegurado, com 

todas as regras de segurança que a DGS exige, pela Câmara Municipal. 

 

Neste reinício das atividades escolares presenciais nunca é demais recordar algumas regras: 

1. Os horários dos alunos não têm intervalos. Os 5 minutos entre uma aula e outra são apenas 

para descontrair e dar espaço para que outra aula se inicie; 

2. O intervalo de 10 minutos deve servir para tomar o pequeno lanche trazido de casa, sair aos 

recreios exteriores se as condições atmosféricas o permitirem e se necessário sair para ir ao 

WC. Não devem sair da sala em grupo sob pena de perdermos o controlo do efeito bolha que 

tanto pretendemos preservar no ambiente escolar. Não podem/devem sair, mesmo que com 

cartão autorizado, para o exterior da escola; 

3. Os semanários/horários serão acrescidos de aulas de apoio que serão ministradas à distân-

cia utilizando a aplicação informática TEAMS; 

4. Devem respeitar os itinerários que desenhamos para circular no interior da escola; 

4. Devem manter o distanciamento social; 

5. É obrigatório o uso de máscara; 

6. Deve ser respeitada a etiqueta respiratória; 

7. Deve ser frequente a higienização/desinfeção das mãos. 

 

O incumprimento destas regras pode implicar procedimento disciplinar. 

 

Se cuidarmos de cada um de nós estamos a cuidar de todos. 

 

Trofa, 03 de abril de 2021. 
 

O Diretor                                                 
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