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Caros pais/encarregados de educação,

No regresso às aulas que se avizinha cumpre-nos tomar diligências compatíveis com a fase que estamos a passar
relativa à pandemia provocada pelo Covid-19.
Neste sentido, o agrupamento de escolas procede a alterações significativas nos seus JI e escolas básicas e
secundárias no que respeita a procedimentos gerais e específicos decorrentes das visitas da DGS/ACES e das
orientações superiores pelo que apelamos ao esforço de todos para que estejamos preparados para tomar as
melhores opções, nomeadamente:
1. Horário escolar

As EB e JI preparam as atividades escolares desfasando os horários dos alunos nos intervalos e períodos de
refeição;
As turmas das EBS serão divididas por turnos ficando com horário misto apenas o estritamente necessário:
ü 2.º ciclo – turno da manhã
ü 3.º ciclo - turno maioritariamente de tarde
ü Ensino secundário e profissional – turno maioritariamente de manhã
2. Reuniões de pais e EE

ü As reuniões serão agendadas de acordo com as orientações da DGS.
ü Os pais que necessitam de falar com o professor titular ou diretor e turma fora do horário estabelecido para
a reunião inicial, agenda diretamente com o professor.
3. Entradas e saídas das escolas e JI

ü Cada estabelecimento escolar apresenta um circuito de entrada e saída que deve ser seguido com rigor.
ü À entrada de cada estabelecimento escolar é obrigatório a desinfeção das mãos e colocação da máscara. A
escola procederá à medição da temperatura corporal mediante a autorização do encarregado de educação
ou do próprio quando maior de idade.
4. Refeitórios escolares

ü As refeições serão servidas sempre que o EE entenda necessário.
ü Nas EBS, quando o aluno só tem aulas de uma parte do dia, pode almoçar mediante a aquisição da senha
de acordo com o escalão da ASE.
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ü Se preferir levar o almoço para casa quando não tem aulas de tarde, deve indicar nos serviços
administrativos que prefere essa opção, pelo menos com 24 horas de antecedência.
5. Intervalos e lanches

ü Cada escola e JI definiu um intervalo para o lanche. O encarregado de educação deve seguir as orientações
dos coordenadores de estabelecimento no que respeita a complementar o lanche fornecido pela Câmara
Municipal.
ü Nas EBS ocorrerão dois intervalos de manhã e dois intervalos de tarde. Os alunos dos 2.º e 3.º ciclos devem
levar o lanche para a escola evitando recorrer ao bufete. Terão um intervalo ao ar livre e um intervalo na
sala.
6. Máscaras

ü Cada aluno recebe um kit de três máscaras no dia 17 de setembro. Lembramos que a máscara deve ser
higienizada diariamente e deve usar uma de manhã e uma de tarde. Se as três máscaras não forem
suficientes e necessitar de recorrer a outras máscaras, assegure que a máscara é certificada pelo Citeve. As
escolas não podem permitir máscaras sem certificação.
7. Cuidados diários

ü Antes de ir para a escola certifique-se que o seu educando não tem febre, tosse ou dores de cabeça. Deve
medir a temperatura todos os dias antes de sair de casa.
ü Higienize a mochila e proceda a todas as recomendações.
ü Use, preferencialmente, a caderneta para comunicar com o professor, educador ou diretor de turma. Esteja
atento a informações importantes da escola.
ü Atualize os seus contactos na escola e verifique que há um contacto sempre disponível.
Faremos tudo para que o seu educando esteja protegido e seja feliz na escola. Contamos com o seu apoio e
compreensão para, juntos, conseguirmos avançar com segurança e serenidade!
Obrigada!
Atentamente.
Ernestina Sousa
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