
 

             

         Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar – Guimarães (150812) 
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PROJETO SER ESCOLA 

Expetativas e comportamentos esperados nos diferentes espaços escolares 
 

Ser aluno AEPAS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aepas 

Aprendizagem 

Estamos na escola para aprender. 

 

Respeito 

Respeitamos os outros. 

Cuidamos do nosso espaço escolar. 

 

Responsabilidade 

Somos responsáveis pelas nossas ações. 

Respeitar a distância física de segurança. 

Manter os contactos sociais apenas com os colegas da mesma turma. 

Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma SABA (solução antissética de base 
alcoólica). 

Lavar frequentemente as mãos. 

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 necessário. 

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca. 

Usar sempre a máscara (alunos dos 2.º e 3.º ciclos) (exceto para almoçar e nas aulas de 
Educação Física). 

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

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. 

Evitar o uso das casas de banho no período de intervalo. Pedir autorização aos professores 
para o fazer no período de aula, sempre que se revelar necessário, procedendo à higienização 
das mãos antes de regressar à aula. 

EM TODOS OS ESPAÇOS DA ESCOLA 
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aepas 

Aprendizagem 

Estamos na escola para aprender. 

 

Respeito 

Respeitamos os outros. 

Cuidamos do nosso espaço escolar. 

 

Responsabilidade 

Somos responsáveis pelas nossas ações. 

Ser assíduo e pontual. 

Estar atento. 

Seguir as orientações do professor. 

Participar respeitando a sua vez. 

Realizar as tarefas propostas pelo professor. 

Trazer para a aula o material necessário. 

Manter a sala limpa e arrumada. 

Colocar o telemóvel em silêncio. 

Guardar o telemóvel na mochila. 

Zelar pela conservação do espaço da aula. 

Trazer os recados e os testes assinados. 

Estar sentado corretamente e sempre no mesmo lugar da sala. 

Respeitar as opiniões dos outros. 

Manter os cadernos e os materiais escolares organizados. 

Respeitar o espaço destinado a cada aluno, utilizando apenas os próprios materiais. 

SALA DE AULA 
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Ser aluno AEPAS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aepas 

Aprendizagem 

Estamos na escola para aprender. 

 

Respeito 

Respeitamos os outros. 

Cuidamos do nosso espaço escolar. 

 

Responsabilidade 

Somos responsáveis pelas nossas ações. 

Circular de forma ordeira e silenciosa quando decorrem aulas. 

Falar num tom baixo. 

Circular devagar e pelo lado direito. 

Zelar pela conservação do espaço. 

Manter o espaço limpo. 

Respeitar as indicações de circulação. 

Respeitar os circuitos de circulação de acesso aos pisos identificados por cores (azul piso 0 e 

laranja piso 1). 

CORREDORES (DENTRO DO EDIFÍCIO) 
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aepas 

Aprendizagem 

Estamos na escola para aprender. 

 

Respeito 

Respeitamos os outros. 

Cuidamos do nosso espaço escolar. 

 

Responsabilidade 

Somos responsáveis pelas nossas ações. 

Manter o espaço limpo. 

Zelar pela conservação do espaço. 

Respeitar as orientações dos professores e dos assistentes operacionais. 

Em tempo de aulas, manter o silêncio à volta do edifício da escola. 

Brincar/jogar nos espaços destinados para este efeito. 

Brincar com segurança. 

Integrar os colegas nas brincadeiras. 

Respeitar as brincadeiras dos outros. 

Falar educadamente. 

Colocar as mochilas nos espaços próprios. 

Restringir os contactos com colegas de outras turmas. 

Manter a distância de segurança. 

Respeitar a distribuição de horário de intervalo para cada turma. 

RECREIO 
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PROJETO SER ESCOLA 

Expetativas e comportamentos esperados nos diferentes espaços escolares 
 

Ser aluno AEPAS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aepas 

Aprendizagem 

Estamos na escola para aprender. 

 

Respeito 

Respeitamos os outros. 

Cuidamos do nosso espaço escolar. 

 

Responsabilidade 

Somos responsáveis pelas nossas ações. 

Lavar as mãos antes e após a refeição. 

Entrar e sair de forma ordeira, respeitando a fila e mantendo a distância de segurança. 

Sentar à mesa nos lugares identificados para o efeito. 

Falar num tom baixo. 

Arrumar os tabuleiros. 

Manter o espaço limpo. 

Arrumar a cadeira. 

Colocar a mochila nas prateleiras existentes para o efeito. 

Tirar a senha atempadamente. 

Apresentar o cartão no ato da refeição. 

Comer de forma civilizada. 

Zelar pela conservação do espaço. 

CANTINA 
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PROJETO SER ESCOLA 

Expetativas e comportamentos esperados nos diferentes espaços escolares 
 

Ser aluno AEPAS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aepas 

Aprendizagem 

Estamos na escola para aprender. 

 

Respeito 

Respeitamos os outros. 

Cuidamos do nosso espaço escolar. 

 

Responsabilidade 

Somos responsáveis pelas nossas ações. 

Entrar ordeiramente. 
Colocar a mochila no cacifo ou na sala de aluno, antes de entrar na biblioteca. 
À entrada, informar a assistente operacional da tarefa que vai realizar neste espaço. 
Fazer-se acompanhar do cartão do aluno. 
Aguardar em silêncio a sua vez para ser atendido. 
Estudar e pesquisar em silêncio. 
Em trabalho de pares/grupo, falar num tom baixo. 
Deslocar-se calmamente. 
Manter o espaço limpo e arrumado.  
Utilizar os livros e o material informático e audiovisuais com cuidado. 
Colocar no carrinho qualquer documento retirado das prateleiras. 
Respeitar os restantes utilizadores. 
Consumir alimentos e bebidas fora do espaço da biblioteca. 
Respeitar as indicações da equipa da biblioteca. 
Utilizar os computadores para fins pedagógicos. 
Todos os utilizadores têm direito a requisitar livros para leitura domiciliária e devem 
entregá-los no prazo de 15 dias ou proceder à renovação da requisição. 

BIBLIOTECA 
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Aprendizagem 

Estamos na escola para aprender. 

 

Respeito 

Respeitamos os outros. 

Cuidamos do nosso espaço escolar. 

 

Responsabilidade 

Somos responsáveis pelas nossas ações. 

Respeitar os circuitos definidos para a frequência deste espaço. 

Respeitar as regras de distanciamento com adoção dos procedimentos de segurança 

previstos. 

Manter o espaço limpo e arrumado. 

Zelar pela conservação dos materiais. 

Respeitar as orientações dos assistentes operacionais. 

Conviver em tom de voz adequado. 

Deslocar-se calmamente. 

 

 

SALA DO ALUNO 
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Expetativas e comportamentos esperados nos diferentes espaços escolares 
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aepas 

Aprendizagem 

Estamos na escola para aprender. 

 

Respeito 

Respeitamos os outros. 

Cuidamos do nosso espaço escolar. 

 

Responsabilidade 

Somos responsáveis pelas nossas ações. 

Utilizar sapatilhas no recinto do pavilhão. 

Entrar no balneário após autorização do assistente operacional e/ou professor. 

Manter o espaço do balneário, destinado a vestir o equipamento, limpo e arrumado. 

Colocar os objetos de valor em saco próprio. 

PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO 
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aepas 

Aprendizagem 

Estamos na escola para aprender. 

 

Respeito 

Respeitamos os outros. 

Cuidamos do nosso espaço escolar. 

 

Responsabilidade 

Somos responsáveis pelas nossas ações. 

Respeitar as orientações dos assistentes operacionais. 

Aguardar o atendimento respeitando a fila e o distanciamento de segurança. 

Pedir com amabilidade o produto pretendido. 

Respeitar a distribuição por anos de escolaridade do horário de funcionamento da 
papelaria/reprografia. 

PAPELARIA/REPROGRAFIA, SECRETARIA, PBX 


