復課注意事項 / Assuntos essenciais para o reinício das aulas

按教青局的宣佈，10 月 25 日本校將全面復課。復課前請學生細閱及遵循以下事項，
以確保大家健康：
1. 符合以下條件學生方可復課：
o

學生持綠色健康碼，測溫後體溫屬正常方可進入校園。

2. 返校須注意事項：
o

校門於每天上午 7:45 開放，學生請勿過早回校。

o

進校必須配戴口罩，同時請家長為子女多預備一個口罩備用。

o

進校後必須經由主大樓側門，測量體溫後再進校舍。如有發熱者，將被拒進入
校舍，並即時由校方安排送醫院及通知家長。

o

復課後，學校學習活動開展以減少人群聚集為原則：
§

全校性集體活動，包括周一升旗禮、周會、康體活動，以及課後餘暇活動
將暫停至另行通告。

§

復課後膳食將照常供應。

o

放學後，學生應盡速離校返家，勿在街上留連。

o

復課後學習、評核及校園生活的細節安排，將於復課首天再詳細為學生作講
解，並發函通知家長。

Segundo o aviso da DSEＤJ, informa-se que as aulas do Ensino Secundário se reiniciarão no
dia 25 de Outubro.

Antes de retomarem as aulas, os alunos devem ler com atenção e seguir os seguintes pontos
para que todos tenham boa saúde.

1.

Os alunos só podem retomar as aulas com as seguintes condições:
o

Os alunos têm um código de saúde verde e têm uma temperatura corporal
normal.

2.

Assuntos essenciais para o regresso à escola:
o

A escola abre todos os dias às 7:45 da manhã, pelo que os alunos não devem
regressar demasiado cedo.

o

Os alunos devem usar máscara quando entram na escola, e pedem-se aos pais
que preparem uma máscara extra para o seu filho.

o

Os alunos devem entrar na escola pela porta lateral do bloco principal e fazer a
medição de temperatura. Se houver aluno com febre será proibido entrar no
bloco da escola e será imediatamente levado pelo pessoal da escola para o
hospital e os pais serão avisados.

o

Após o reinício das aulas, as actividades curriculares devem seguir os princípios
para uma redução de concentração de lotes.
§

Em relação às actividades da escola, incluindo a cerimónia de hastear a
bandeira à segunda-feira, as palestras da semana, o tempo de ginástica e
actividades extracurriculares, serão suspensas até ao novo aviso.

§

Após o reinício das aulas, as refeições serão servidas como habitualmente.

o

Após as aulas, os alunos devem regressar logo a casa e não permanecer na rua.

o

No primeiro dia do reinício das aulas, serão feitas sessões de esclarecimento em
pormenores sobre a aprendizagem, a avaliação e a vida escolar, e será mandada
uma carta aos pais.

