
 

 

Estamos à tua espera! 

Não te esqueças que a segurança 

depende de todos…  

 

Contamos com a tua 

colaboração! 

Contactos úteis  

 

• EB Samões 

 Telefone: 278 512 578 

 

• EB Santa Comba da Vilariça  

 Telefone: 278 530 030 

 

• EB Seixo de Manhoses 

 Telefone: 278 094 164 

 

• EB nº 1 de Vila Flor 

 Telefone: 278 156 729 

 

• Escola Sede 

 Telefone: 278 518 200 

 E-mail: agrupamentovf@gmail.com 

 Site:  http://www.escolasvilaflor.net 
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Informações Gerais  

• Uso obrigatório de máscaras para 
acesso e permanência nos estabe-
lecimentos de ensino, pelo pessoal 
docente e não docente e ainda 
encarregados de educação; 

• Os alunos  não estão obrigados a 
utilizar máscara; 

• Sempre que possível, deve garantir-
se o distanciamento físico; 

• Ao entrar na escola, desinfetar as 
mãos; 

• Lavar frequentemente as mãos com 
água e sabão; 

• Usar lenços de papel (de utilização 
única) para assoar, deitá-los no cai-
xote do lixo depois de utilizados e 
lavar/desinfetar as mãos de segui-
da; 

• Tossir ou espirrar para a zona interior 
do braço, com o cotovelo fletido e 
nunca para as mãos; 

• Evitar tocar nos olhos, no nariz e na 
boca; 

• Evitar tocar em bens comuns e em 
superfícies como corrimãos, maça-
netas, interruptores, etc; 

• Os alunos com sinais ou sintomas su-
gestivos de COVID-19 não devem 
apresentar-se na escola e devem 
contactar o SNS24 (808 242424). 

 

Funcionamento da sala de aula  

 

• As aulas de cada turma vão decor-

rer sempre na mesma sala e com 

lugar/secretária fixo por aluno; 

• Devem ser mantidas, sempre que 

possível, as medidas de distancia-

mento, garantindo a maximização 

do espaço entre alunos. Assim, as 

mesas estarão dispostas com a 

mesma orientação, evitando ter 

alunos virados de frente uns para os 

outros;  

• Sempre que possível, deve garantir-

se um distanciamento físico entre os 

alunos e alunos/docentes, sem 

comprometer o normal funciona-

mento das atividades letivas  

Funcionamento do intervalo  

 

• Sempre que possível, deve privilegi-

ar-se o distanciamento físico. Caso 

não seja possível, é preferível que 

os alunos andem sempre com os 

elementos da turma, evitando pos-

síveis cadeias de transmissão; 

• Os intervalos serão de 15 minutos e 

haverá um desfasamento entre as 

turmas; 

• Deve privilegiar-se, sempre que 

possível, a permanência nos espa-

ços exteriores. 


