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Ano letivo 2020/2021 
 

Caro(a) Encarregado(a) de Educação, 
 
Tendo em conta os motivos de saúde pública, esta será a forma de comunicação 
que está a ser privilegiada, com muito pesar nosso que muito valorizamos os 
contactos pessoais.  
Pelas mesmas razões, esta será a primeira vez que não convidamos os 
encarregados de educação a participar nas atividades de receção, nem a visitar com 
regularidade a escola e particularmente o diretor de turma/professor/educador titular, 
já que preferencialmente deverá ser utilizada a via digital ou telefónica.  
Confiança é a primeira palavra que pretendo transmitir-vos. Confiança no trabalho 
que foi desenvolvido na preparação do presente ano escolar, com imensas 
preocupações. Preocupações não só de carácter pedagógico, bem como todas as 
preocupações com a segurança e bem-estar de toda a comunidade educativa, 
nomeadamente os vossos filhos, docentes e funcionários. 
Presentemente, todos os estabelecimentos escolares que constituem o 
agrupamento estão preparados, do ponto de vista da segurança higieno-sanitária, 
para acolher e trabalhar com os vossos educandos, de acordo com as orientações 
provenientes da Direção Geral de Saúde.  
 
Do ponto de vista organizativo, destaco a nova organização horária: o 5º, 6º, 10º, 11º 
e 12º anos funcionarão maioritariamente no turno da manhã, enquanto que o 7º, 8º 
e 9º anos funcionarão maioritariamente no período da tarde, conseguindo-se assim 
uma redução significativa do número de alunos em permanência simultaneamente 
na escola. Foi atribuída uma sala fixa a cada turma. 
. 
Na receção aos alunos será distribuído um folheto informativo com todas as regras 
e cuidados a ter: igualmente se distribui aos alunos um conjunto de 3 mascaras 
laváveis 25 vezes e o seu horário. 
 
Contamos com a colaboração dos pais e encarregados de educação neste tão 
desejado retorno à escola presencial. É fundamental cumprir as regras!.... 
 
Juntos seremos bem-sucedidos!... o vosso apoio é fundamental… 
 
Um Bom Ano Letivo 2020/21 
  

 
O Diretor 

 
Jorge Gomes 


