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Caríssimo(a) Encarregado(a) de Educação, 

 

Dirijo-me a todos no final desta primeira semana de setembro e numa altura em que o nosso 

Agrupamento de Escolas já está a funcionar em pleno com o sentido único de nos prepararmos devidamen-

te para recebermos os vossos filhos, nossos alunos, assim como os nossos professores e o nosso pessoal não 

docente. 

Entretanto os professores já regressaram e encontram-se a trabalhar em pleno a preparar o pró-

ximo ano letivo em múltiplas reuniões e ajudando a pôr em prática no terreno as várias medidas de segu-

rança que foram idealizadas ao longo dos últimos tempos. As salas estão devidamente preparadas para 

receber os vossos filhos, estão a ser marcados os diferentes circuitos de circulação de alunos e professores 

na escola, assim como o funcionamento da cantina, bufete, biblioteca, … Mas ainda estamos à espera de 

novas orientações do Ministério da Educação e/ou da Direção Geral da Saúde e por isso ainda não podemos 

publicar o nosso Plano de Contingência. 

Como tem acontecido, os alunos vão ser recebidos pelos respetivos Professores Titulares/Diretores 

de Turma no dia 17 de setembro para terem conhecimento das novas regras de segurança impostas a todos 

e as aulas vão começar no dia seguinte, dia 18 de setembro. O calendário de receção será publicado bre-

vemente. 

Os Encarregados de Educação também se reunirão com o(a) Educadora de Infância/Professor Titu-

lar/Diretor de Turma, consoante o caso. De forma a evitar uma enorme afluência de pessoas às Escolas e 

pôr em risco a segurança de todos, algumas dessas reuniões serão online, como aconteceu no último perío-

do do ano letivo anterior, e algumas, caso o Ministério da Educação e/ou a Direção Geral da Saúde o auto-

rizem, pretende-se que sejam presenciais, como no caso dos Encarregados de Educação dos alunos do pré-

escolar, 1.º ano do 1.º ciclo e do 5.º ano pois muitos destes ainda não conhecem as instalações e o modo de 

funcionamento da escola sede. Situações específicas e especiais serão tratadas de forma igualmente espe-

cial. O calendário de receção também será publicado brevemente. 

Informo ainda que apenas será permitida a presença do(a) Encarregado(a) de Educação ou em 

quem este(a) delegue essa responsabilidade e de que apenas será permitida a entrada nas Escolas a alunos 

e adultos com máscara facial (com a exceção dos alunos do pré-escolar e 1.º ciclo). 

Com esta primeira mensagem pretendo apenas deixar-vos uma palavra de serenidade nestes tem-

pos nada fáceis que vivemos e dizer-vos que mais do que nunca precisamos de todos e que todos se apre-

sentem imbuídos num espírito de colaboração, partilha, tolerância e, sobretudo, responsabilidade. 

 

Junqueira, 4 de setembro de 2020 

 

O Diretor 

José Garcia 


