
	

Procedimento de Recolha de Aluno e Segurança no Autocarro 

O autocarro chegará à Mao Tse Tung - perto da FEIMA às 6h30. Os pais que usam este ponto 
de embarque são aconselhados a chegar a tempo para que o autocarro possa partir 
imediatamente para recolher os alunos na Av. Alberto Luthuli - Jamat Khana. O autocarro 
sairá da Mao Tse Tung às 6h40. Os pais que usam a Av. Alberto Luthuli - Jamat Khana são 
aconselhados a chegar às 6h50, pois o autocarro sairá para a Academia às 7h. 

• Todos os alunos e pais devem usar máscaras ao chegar aos pontos de recolha. 

• Na chegada, a presença será 
marcada de acordo com a prática 
habitual e um número de assento 
será atribuído a cada aluno. Os 
alunos terão que usar o mesmo 
assento sempre que embarcarem o 
autocarro. 

• Os alunos terão que manter a sua 
máscara durante o tempo que 
estiverem  no autocarro. 

• Os alunos devem usar o cinto de 
segurança e permanecer sentados até o autocarro chegar à Academia. 

• As temperaturas serão verificadas para todos os alunos antes de entrar no autocarro para 
garantir que os alunos estão em boas condições de saúde. Se a temperatura estiver acima 
de 37,5 graus Celsius, os pais serão solicitados a levar o(s) seu(s) educando(s) de volta para 
casa.   

• Desinfetantes para as mãos e tapetes serão colocados para que todos os alunos desinfetem 
as mãos e os sapatos antes de entrar no autocarro. 

• Cada aluno entrará no autocarro espaçado um após o outro conforme as instruções do 
assistente do autocarro para garantir o distanciamento físico. 

• Os pais são aconselhados a permanecer nos pontos de embarque até os alunos entrarem 
no autocarro. 

• Uma vez que o autocarro saía do local, o motorista está instruído a não parar até chegar à 
escola. 

• Ao chegar na Academia, cada criança será orientada a usar desinfetante para as mãos e 
tapetes para os pés antes de entrar nas respectivas salas.

Protocolo de Segurança para o Serviço de Transporte

Regras para os Pais sobre a Reabertura do Campus 

INFORMAÇÃO PRINCIPAL



	

Regras para os Pais sobre a Reabertura do Campus 

INFORMAÇÃO PRINCIPAL

Procedimento de Entrega de Alunos e Segurança no Autocarro 

O autocarro sairá do campus às 14h45 para chegar à Av. Alberto Luthuli - Jamat Khana às 
15h15. O autocarro deixará os alunos no Jamat Khana e partirá para Mao Tse Tung às 15h25. 
Os pais devem chegar a tempo para que o autocarro chegue à Mao Tse Tung - perto da 
FEIMA -  às 15h35. 

• A presença será marcada de acordo com a prática habitual e os alunos serão aconselhados a 
usar o mesmo número de assento atribuído. Os alunos não têm permissão para andar pelo 
autocarro e devem estar com o cinto de segurança o tempo todo no autocarro. 

• Desinfetantes para as mãos e tapetes para os pés são colocados para que todos os alunos 
desinfetem as mãos e os sapatos antes de entrar no autocarro. 

• Cada aluno entrará no autocarro espaçado um após o outro conforme instruções do 
assistente do autocarro para garantir o distanciamento físico. 

• Os alunos terão que manter suas máscaras o tempo todo no autocarro. 

• O horário de recolha nos respectivos locais, Av. Alberto Luthuli - Jamat Khana e Mao Tse 
Tung - Próximo à FEIMA é das 15h15 às 15h30, respectivamente. 

• Os pais são aconselhados a usar os cartões de acesso no momento da recolha. 

Por favor, informe a escola se outra pessoa (que não seja um dos pais) irá 
recolher o seu educando. 

Só iremos entregar as crianças aos seus pais, ou motoristas designados ou 
outros adultos que forem identificados pelos pais e estejam acompanhados 
pelo cartão de acesso.


