ESCOLA PROFISSIONAL DE HOTELARIA E TURISMO DA MADEIRA

Participação em atividades presenciais
Caros Estudantes,

A EPHTM continua verdadeiramente comprometida com a proteção e saúde dos seus
alunos e funcionários, mas também com a limitação do impacto negativo deste surto na
comunidade civil, sendo que para isto estará em estreita colaboração com as famílias
(pais e encarregados de educação) e autoridades de saúde locais.
Na sequência da publicação no site da EPHTM do “Plano de Contingência: Infeção por
SAR-CoV-2 (COVID-19)_versão 4” e das demais comunicações veiculadas em relação
a esta matéria, relembram-se os seguintes aspetos:

1) As entradas e saídas do estabelecimento de ensino serão sempre efetuadas pela
porta principal;
2) Antes de se dirigirem para a EPHTM procurem informar-se devidamente em
relação à hora e sala onde irão ser realizadas as atividades em que estarão
envolvidos;
3) No hall de entrada estará disponível a informação das salas de aulas,
frequências/exames que decorrerão no dia em questão;
4) Aconselha-se que cheguem à Escola 15 minutos antes do início da atividade;
5) Antes de entrar no edifício devem colocar obrigatoriamente a máscara de
proteção individual, que deverão manter durante toda a permanência no interior
do estabelecimento (incluindo sala de aula);
6) Seguir todas as orientações da sinalética existente (particularmente a referente ao
distanciamento social e higienização das mãos, à entrada e saída);
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7) Já dentro da Escola deverão dirigir-se (individualmente) para a sala onde decorre
a aula ou frequência/exame e, no fim desta, deverão sair do estabelecimento
(caso não tenham outro assunto a tratar);
8) No caso das frequências/exames, cada aluno deverá trazer a sua esferográfica, a
qual não deverá ser partilhada com ninguém. As folhas de rascunho serão
disponibilizadas pela Escola;
9) Deverão manter sempre uma distância de cerca de 2 metros dos seus colegas, e
evitar aglomerações (seja à entrada, seja dentro, seja à saída do
estabelecimento);
Enquanto membros da comunidade educativa da EPHTM, apelamos e congratulamonos pelo cumprimento das medidas que constam do Plano de Contingência, garantindo
desta forma a segurança de todos e a continuação das atividades educativas em regime
presencial.

Fazemos votos para que sejam bem-sucedidos nas avaliações!

Diretor Pedagógico
_______________________________
(Luís Oliveira)
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