Mestrado em Ensino de Dança
Vestiários (Edifício C)
Turno da manhã: 11h-13h /Turno da Tarde: 15h-17h
Entrada no Edifício permitida 30m antes da aula

Sala C 1.01

DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS
-Solicita-se que os alunos se limitem à utilização do Vestiário que lhe foi destinado;
-Os alunos podem aceder ao vestiário para se prepararem para a concretização das aulas e para
deixarem os seus pertences, podendo voltar ao mesmo espaço no intervalo de uma aula para a
outra e no final das aulas para recolherem os seus pertences;
-Recomenda-se que os alunos tragam roupa que os proteja quando têm de se deslocar para outro
Edifício;
-Solicita-se que os alunos apenas levem para os espaços de sala de aula o mínimo de pertences que
possam considerado de valor;
-Sugere-se aos alunos que venham os mais preparados possíveis, de casa, em termos de
indumentária, para a realização das suas aulas;
- Nos Estúdios e Salas onde irão realizar as suas aulas haverá um local próprio e procedimentos
específicos para a colocação do calçado e regras de acesso aos espaços;
-Em cada piso estão disponíveis Instalações Sanitárias que deverão ser utilizadas de acordo com
regras determinadas em relação ao número de acesso por pessoa nas mesmas;
-Não é permitido o uso de elevadores em todos os Edifícios;
-Chama-se a atenção para o respeitar de regras de circulação no interior dos Edifícios, que serão
devidamente anunciadas e reforçadas em cartazes informativos;
-Após a realização de todas as suas aulas diárias os alunos não devem permanecer nos vestiários,
ou no interior dos Edifícios, e aconselhamos a que se dirijam à sua residência;
-Após a finalização das atividades letivas não podem ser deixados pertences nos estúdios, salas de
aula ou vestiários;
-O uso de máscara é obrigatório e as regras de distanciamento social devem ser sempre
respeitadas, independentemente de ser espaço interior ou espaço exterior;
Na Receção do Edifício C será o local onde se procede à entrega das máscaras individuais de
proteção;
O acesso ao Piso -1 está interdito, não sendo permitido o acesso ao exterior pelas portas de
emergência; deve circular-se sempre a partir da entrada central do Edifício C;
Os Serviços da ESD encontrar-se-ão, na sua maioria, em situação de atendimento não presencial
(email ou telefone), ou segundo regras especificas de utilização dos espaços em caso de
atendimento presencial imprescindível;
A colaboração no cumprimento de todas as diretrizes é fundamental!
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