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G U I Ã O  D O   A L U N O 

 

 

 

BOM ANO LETIVO!!! 

 
Bem-vindo 

à nossa escola! 
 

2021/2022 

 

Recomeçar com sonho,  

esperança e segurança!              



 

 

Bom ano letivo! 

O ANO LETIVO EM DATAS 

CALENDÁRIO ESCOLAR 

 

1º Período 

Início a 16/09/21 

Final a 17/12/21 

 

2º Período 

Início a 03/01/22 

Final a 05/04/22 

 

   

3º Período 

Início a 19/04/22 

  Final a  07/06/22 (9º anos) 

       Final a 15/06/22 (5º, 6º, 7º e 8º anos) 

       

INTERRUPÇÕES LETIVAS 

 

NATAL: de 20/12/21 a 31/12/21, inclusive. 

CARNAVAL: de 28/02/22 a 02/03/22, inclusive. 

PÁSCOA: de 06/04/22 a 18/04/22, inclusive.   



 Medidas  

para garantir  

um ambiente escolar seguro 

 

 Uso obrigatório de máscara, cobrindo a boca 

e o nariz, exceto nas aulas de Educação Física;  

 Na portaria, entra e sai pelo portão pequeno; 

 Traz sempre contigo o teu cartão escolar; 

 Desinfeta as mãos à entrada da escola, na sala de 

aula, e sempre que entrares num espaço escolar 

diferente (refeitório, papelaria, bar do aluno…);  

 Circula pela direita e mantém a distância de segurança, respeitando 

a sinalização; 

 Aguarda pelo teu professor à entrada do pavilhão e, só depois, de-

ves dirigir-te para a sala de aula;  

 Mantém sempre o teu  lugar na sala de aula; 

 Usa apenas o teu material escolar; 

 Coloca os teus materiais nos cacifos que se encontram no interior da 

sala de aula. A sua  distribuição será organizada pelo Diretor de Tur-

ma; 

 Utiliza a casa de banho do pavilhão da tua sala, preferencialmente, 

durante o período de aulas; 

 Tem sempre na tua posse todos os objetos pessoais e de valor 

(carteira, chave de casa, …); 

 Permanece na escola somente durante o teu horário escolar (exceto 

alunos EREB transportados, que ficam na sua sala). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Respeita o horário que foi atribuído ao teu Grupo para os seguintes 

serviços: refeitório, Sala/Bar dos alunos, papelaria e quiosque GAI-

VOTA no PAVILHÃO A; 

 

 Quando pretenderes usar os serviços da Biblioteca Escolar, marca 

antecipadamente, de preferência através de contacto telefónico ou  

 e-mail cr.be@terrasdelarus.edu.pt;  

 

 No Centro de Recursos/Biblioteca Escolar, deves entrar pela porta da 

frente e sair pela porta lateral, seguindo todas as recomendações; 

 

  Deves vir equipado de casa nos dias em que tens Educação Física. 

 
Na última página deste guião, encontras um quadro para 

preencheres, de modo a sistematizar toda a informação impor-
tante! 

Não te esqueças de cumprir as regras de segurança.  



COMO ALCANÇAR O SUCESSO ESCOLAR 

EM CASA 

 
 Elabora um horário semanal que te ajude a estudar. Inclui o tempo 

de aulas, o estudo individual, os apoios, as atividades desportivas e 

os tempos de lazer; 

 Arranja um local de trabalho calmo, arrumado e, de preferência, só 

teu; 

 Organiza o teu material de forma a não perderes tempo e teres 

sempre contigo o indispensável; 

 Se um determinado assunto despertar em ti curiosidade ou dúvida, 

procura consultar outros livros e/ou pesquisar em sites educativos. 

A curiosidade e a dúvida acrescentam sempre conhecimento! 

 

DURANTE AS AULAS 

 

 Tira apontamentos e está atento. Lembra-te que a atenção é meio 

caminho andado para o sucesso escolar; 

 Sempre que tiveres dúvidas, pede a ajuda necessária; 

 Procura fazer perguntas oportunas; 

 Lembra-te que todas as tarefas fazem parte da tua avaliação; 

 Assume a tua responsabilidade pelos resultados obtidos e não de-

sanimes perante as dificuldades.  



DEVES AINDA:  

 Comparecer pontualmente; 

 
 Entrar e sair ordenadamente; 

 
 Trazer sempre o caderno diá-

rio e o material necessário a 

cada disciplina; 

 
 Estar atento e não distrair  os 

colegas; 

 
 Participar nas atividades da aula, aguardando a vez de falar colo-

cando o braço no ar; 

 
 Permanecer no lugar até ser dada autorização de saída. 

 

Lembra-te!! É regra de boa educação estar com a cabeça descober-

ta (sem chapéu, boné ou lenço) e não usar óculos escuros.  

 
Informações úteis:  
  

Refeições 

A senha do almoço é marcada no dia anterior, até às 16 horas, por  

1,46Є, ou no próprio dia, até às 10:30h, por 1,76Є.  

Podes adquiri-la à semana ou mensalmente. 

 
Há possibilidade de carregar o cartão através do GIAE online, recorren-

do à referência Multibanco, MB Way ou Visa Mastercard (nesta modali-

dade, paga-se uma taxa 4%). 

Cartões Magnéticos 

 

O teu cartão escolar será distribuído pelo Diretor de  Turma. Se não 

tens cartão por falta de fotografia, deverás entregá-la com a maior bre-

vidade. 

Se perderes o teu cartão, terás que pedir um novo na reprografia, me-

diante o pagamento de 5 €. 



PLANTA DA ESCOLA 

BLOCO A: 

R/C 

PBX; Secreta-

ria; ASE; Gab. 

Direção; Repro-

grafia;     Sala 

dos Professo-

res;  

Sala 112; Sala 

COVID. 

 

1º piso 

Centro   de   

Recursos; Sala 

de Informática; 

Sala dos D. 

Turma; Auditó-

rio; PES e Rá-

dio Larus. 

 

BLOCO B: 

R/C 

 

Salas 4 a 

6 . 

 

 

 

 

 

 

1º piso 

 Salas 8 a 

14 

BLOCO C: 

R/C 

Salas 15 a 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

1º piso  

Salas 19 a 

25. 

BLOCO D: 

R/C 

Salas 34 a 

39. 

 

 

 

 

 

 

 

1º piso 

 Salas 26 a 

33.  

BLOCO E: 

Bar; Sala 

do Aluno ; 

Papelaria; 

Refeitório.  



Ano /Turma 
 

Grupo 
  

Sala  

Horário de entrada 
 

Horário de ir ao bar 
 

Horário de ir à Papelaria 
 

Horário de ir ao refeitório 
 

Quiosque 
 

WC 
 

Preenche o quadro com a informação dada pelo teu Diretor de 
Turma. 
 
Segue todas as indicações para tua segurança e dos outros. 


