
Caros e caras Encarregados(a) de Educação 

Serve o presente para enviar algumas informações para o ano letivo 2020/2021. 

Este ano letivo, que todos queremos que seja feito de forma presencial, pois sabemos 

que de outra forma as aprendizagens não serão tão significativas, necessitamos mais 

que nunca de trabalhar em colaboração. A escola no seu todo irá desencadear 

mecanismos e estratégias que, dentro do possível servirão para diminuir o contacto 

entre cada um dos membros da comunidade educativa, tentando desta forma que o 

contágio possa ser diminuído.  

Mais uma vez o papel do Sr.(a) diretor(a) de turma é fundamental para estabelecer o 

contato entre a escola e a família. Apelo para que a compreensão e colaboração para 

com esta instituição, no que diz respeito ao cumprimento das regras e normas 

estabelecidas efetuando quando necessário a chamada de atenção ao vosso 

educando(a). Todos juntos podemos minimizar os efeitos desta pandemia, sendo cada 

um responsável pelos seus atos e protegendo o outro. 

Assim, deixo aqui algumas orientações que posteriormente serão amplamente 

divulgadas e discutidas aquando a reunião com o respetivo(a) diretor(a) de turma: 

1- A máscara social será entregue a cada aluno (a partir do 2º ciclo) no primeiro dia de 

aulas. 

2- Horários de funcionamento: os horários das turmas serão enviados pelo respetivo 

DT 

3- Transporte: a Autarquia está a trabalhar com as empresas no sentido de acautelar a 

mobilidade dos alunos com todas as regras de segurança e cumprimento do horário 

escolar; 

Neste período de transporte as crianças (a partir dos 10 anos) e jovens devem obedecer, 

igualmente, às regras de segurança (uso de máscara e distanciamento). Apelo a todos 

os Encarregados de Educação que alertem os vossos educandos para este facto.  

4- Indicações  

a) o aluno não deverá chegar muito tempo antes do toque para a entrada; a saída da 

escola deve ser feita logo que toque, para evitar contato com alunos de outras turmas; 



b) A entrada nas escolas será diferenciada e consta no guião, em anexo. 

c) os alunos assim que entram na escola devem higienizar as mãos à entrada e colocar 

a máscara e de seguida dirigir-se para a sala de aula cumprindo o indicado nos circuitos 

de circulação (será entregue a todos os alunos); 

e) sempre que possível o aluno deve ser portador da sua merenda para o meio da manhã 

ou da tarde para evitar dirigir-se ao bar, onde terá de estar sujeito a filas de espera e a 

distanciamento social; 

f) os espaços comuns na escola (Bar, Reprografia, Biblioteca e Refeitório), irão servir 

apenas de apoio, estão confinados a um número restrito de utilizadores; 

g) sempre que o Encarregado de Educação tiver disponibilidade deve evitar que o seu 

educando efetue as refeições na escola, é um momento em que vão estar sem máscara 

e onde o perigo de contágio aumenta. 

O Diretor de Turma irá enviar, nos próximos dias, a convocatória e o link para a reunião 

(não presencial). 

O tempo é de pandemia onde a só serenidade e o cumprimento de regras poderão 

minimizar a propagação do vírus. 

Contem connosco, contamos convosco. 

Um abraço 

Rosalina Pinheiro, Diretora do AE Francisco de Holanda 

 

 


