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Nota Informativa 

Abertura do Ano letivo 2020/2021 

 

Digníssimo(a) Encarregado(a) de Educação 

 

1. O aparecimento da pandemia COVID-19 implicou alterações significativas na vida 

em comunidade e obviamente iniciou uma nova era na Educação, em Portugal e 

no mundo. Durante todo o 3.º período (parte significativa do 2.º semestre) as 

escolas estiveram encerradas, com exceção dos alunos sujeitos a exame e das 

crianças do pré-escolar, o que obrigou a uma rápida adequação a este novo 

normal. 

2. Nos próximos dias 16 e 17 de setembro iniciaremos mais um ano letivo com as 

necessárias apresentações, mais imprescindiveis do que nunca. 

3. A escola está preparada para qualquer um dos três regimes que poderão ser 

adotados, por decisão das instâncias superiores, regime presencial, misto e não 

presencial; 

4. A escola disponibilizará  kits de três máscaras para cada um dos alunos dos 2.º e 

3.º ciclos; 

5. A entrada de alunos dos 2.º e 3.º ciclos e adultos só poderá acontecer se estes 

tiverem corretamente colocada a máscara. Caso os pais e encarregados de 

educação assim o entendam poderão complementar o uso de máscara com a 

utilização de viseira. 

6. Os alunos do 1.º ciclo e do pré-escolar poderão, caso os pais e encarregados de 

educação assim o entendam, utilizar máscara. Contudo, o agrupamento não 

fornece esse equipamento  a estes alunos.    

7. Durante este período de pandemia está vedado aos alunos a utilização, no 

recinto escolar, de bolas, berlindes e outro tipo de equipamento coletivo. 

8. Na escola sede a entrada no edifício faz-se pela porta correspondente ao circuito 

respetivo e só acontece quando o docente se dirigir ao referido espaço. Deste 

modo, torna-se imprescindivel o cumprimento do horário estabelecido e das 
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regras enunciadas. A saída é feita pela porta correspondente a cada circuito e é 

distinta de circuito para circuito.  

9. As escolas/circuitos têm os espaços devidamente identificados com sinalética 

adequada. 

10. As turmas terão à sua disposição sala única, com exceção da disciplina de TIC, e 

circuitos separados previamente delineados e dados a conhecer pela cor da 

porta da sala de aula respetiva; 

11. Os horários de entrada, os intervalos e o período de almoço estão desfasados 

permitindo desta forma uma circulação mais fluente e com minimização de 

contactos; 

12. Nas salas estarão à disposição dos alunos: gel SABA e material de higienização; 

13. O serviço de refeições é servido em espaços distintos e a horas diferenciadas. Na 

escola sede, estão preparados dois refeitórios e nas outras escolas os refeitórios 

estão divididos por zonas; 

14. O clima que se vive na sociedade em geral, é um clima de incerteza quanto ao 

futuro e de alguma apreensão. Assim, torna-se necessário reiterar que as escolas 

são lugares seguros mas não de risco nulo. As regras de afastamento social e 

etiqueta respiratória são a melhor das ferramentas para prevenir eventuais 

surtos. Neste sentido, apelamos à colaboração de todos os pais e encarregados 

de educação para: 

a. Cumprimento das regras constantes dos documentos orientadores do 

agrupamento, condensadas nos respetivos códigos de conduta; 

b. Minimização das deslocações aos estabelecimentos de ensino, optando por 

canais de comunicação a distância; 

c. Verificação dos materiais escolares e demais recursos que os alunos irão 

trazer para a escola. No caso em que são aplicáveis, a utilização obrigatória 

de máscara; 

d. Monitorização das sequências de aprendizagem (instrumento de trabalho que 

visa o desenvolvimento da autonomia, da responsabilidade e da 

autorregulação e que permite um constante feedback aos diferentes atores 

educativos);  
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15. As apresentações terão lugar nos dias 16 e 17 de setembro de acordo com os 

novos horários agora definidos. A alteração ao horário de receção visa adequar 

os procedimentos às novas orientações da DGS. 

16. No dia das apresentações, cada aluno deverá dirigir-se à escola apenas com o 

encarregado de educação respetivo, ou quem o substitua. A escola estará 

organizada em espaços distintos para pais/encarregados de educação e para 

alunos ou com as turmas divididas em dois blocos. 

17. Os pais irão conhecer as regras de funcionamento e outras informações e os 

alunos irão experimentar os circuitos respetivos. 

 

Despeço-me, em nome de toda a classe docente, desejando a todos um excelente 

ano letivo e pedindo imensas desculpas por algum desconforto na mudança inerente 

às alterações dadas agora a conhecer. 

 

 

Rio Maior, 11 de setembro de 2020, 

 

 

O diretor 

 

Paulo Almeida 


