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Comunicado aos nossos alunos e encarregados de educação 

 

Estamos de volta neste novo ano letivo. 

Com todas as interrogações ainda existentes, pretendemos fazer chegar as informações 

possíveis nesta fase inicial. 

Infelizmente não poderemos realizar as habituais apresentações e receção de boas vindas por 

parte do diretor aos encarregados de educação e aos alunos. As mesmas serão substituídas por 

reuniões com os respetivos representantes, delegados e subdelegados de turma, logo no início 

do ano, em data a anunciar em breve.  

No atual contexto, as decisões relativas à organização, agenda inicial e horários, passam 

inevitavelmente pelo cumprimento das recomendações contidas nos documentos orientadores 

emitidos pela Direção Geral de Saúde (DGS) e pela DGEstE. 

Assim, o agrupamento iniciará as atividades no próximo dia 15 com as apresentações do Ensino 

Pré-escolar e do 1º ciclo, níveis que começarão as aulas no dia 17. Os restantes níveis de 

ensino terão as suas apresentações distribuídas e necessariamente espaçadas,  entre os dias 17 

e 18 (o 2º ciclo com apresentações ao fim do dia para não colidir com a presença de alunos do 

1º ciclo na Escola João Gonçalves Zarco).  

Também nos próximos dias sairá o calendário detalhado relativo à data e local d essas 

apresentações que, sendo desfasadas umas das outras, se prolongarão ao longo desses dias . 

Do 2º ciclo em diante, os horários serão organizados de modo a que permaneçam no recinto 

escolar cerca de metade dos alunos, os quais cumprirão um turno de manhã ou de tarde, 

consoante o nível de ensino. Serão impostas restrições também em função dessas orientações, 

designadamente a delimitação de zonas de circulação e espaços de recreio, a interdição de 

bebedouros e a inibição do serviço de bar, restrições essas que aconselharão a que os alunos 

sejam portadores de um reforço alimentar e de garrafa de água para uso pessoal.  

Também os riscos de utilização dos refeitórios obrigarão ao estabelecimento de turnos para as 

refeições. 

Outros aspetos mais específicos, como por exemplo a obrigatoriedade de utilização da máscara, 

serão especificados pelas Educadoras e Professores Titulares/Diretores de Turma.  

A data prevista para afixação dos horários e das turmas será o dia 14, contudo, tentaremos 

ainda durante o dia 11 lançar essas informações na página do agrupamento. 

 

 

Em 3 de agosto de 2020 
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