Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar – Guimarães (150812)
Escola EB 2,3 Abel Salazar – Ronfe, Guimarães (343638)

aepas

PROJETO SER ESCOLA
Expetativas e comportamentos esperados na sala de aula

Ser aluno AEPAS…
Aprendizagem

Respeito

Responsabilidade

Estamos na escola para aprender.

Respeitamos os outros.

Somos responsáveis pelas nossas ações.

Cuidamos do nosso espaço escolar.

ENTRADA NA SALA DE AULA
Aguardar o professor na sala de aula:
Após o assistente operacional abrir a porta, entrar
ordenadamente em fila, respeitando a ordem de
chegada à sala e mantendo a distância de segurança.

TRABALHO INDEPENDENTE
Realizar as tarefas em silêncio.
Manter a mesa de trabalho arrumada e organizada.
Realizar o trabalho com empenho e de forma organizada.
Pedir ajuda quando tenho dúvidas.

Ocupar o seu lugar na sala (sempre o mesmo em todas
as aulas).
Preparar o material necessário para a aula.
Respeitar as orientações do delegado, subdelegado e
assistente operacional.
Cumprimentar o professor quando este chegar à sala.
Colocar casacos e bonés na própria cadeira do aluno.

ARRUMAÇÃO
Deixar a sala limpa e arrumada.
Colocar as cadeiras no lugar.
Arrumar os materiais da aula, após autorização do professor.

Se chegar atrasado, bater à porta e justifica o atraso
junto do professor.

SAÍDA DA SALA DE AULA
EXPOSIÇÃO DO PROFESSOR
Sair apenas quando o professor autorizar.
Ouvir com atenção.
Levantar o dedo para participar e esperar a autorização do
professor.
Respeitar as opiniões dos professores e dos colegas.

TRABALHO EM PARES/GRUPO

Sair da sala respeitando a distribuição de horários de
intervalos pelas turmas.
Sair de forma ordeira e mantendo a distância física.
Despedir-se dos colegas e/ou do professor.

INTERVALOS NA SALA DE AULA

Colaborar uns com os outros.
Respeitar as opiniões.
Ser organizado.

Permanecer na sala de aula respeitando a distribuição de
horários de intervalos pelas turmas.

Falar baixo.

Ocupar o mesmo lugar na sala.

Esperar pela sua vez para falar.

Respeitar as orientações do delegado, subdelegado e
assistente operacional.

Participar ativamente no trabalho.
Trabalhar em equipa, incluindo todos os elementos do
grupo.

Manter o espaço limpo e organizado.

