Início das Atividades Ano Letivo 2020/21
Exmos. Pais e Encarregados de Educação
Numa altura em que todos nos preparamos para iniciar as atividades do ano letivo 2020/21,
parece-me importante, considerando o atual contexto do COVID-19, deixar algumas informações
que são importantes:
a) Relativamente às reuniões de início do ano com os pais e encarregados de educação
estão disponíveis, na página do nosso agrupamento, os respetivos calendários.
Constata-se que se realizarão presencialmente para os pais e encarregados de educação
das crianças da Educação Pré-Escolar, 1º Ciclo e ainda para os 5º, 7º, 8º (Ensino
Articulado), 9º e 10º anos e ainda o 1º ano dos Cursos Profissionais. Por cada aluno
deverá apenas vir um representante. Para os outros anos de escolaridade, os respetivos
diretores de turma irão remeter, via e-mail, o link para a realização das reuniões através
de plataforma digital;
b) Ficam também disponíveis os calendários de atividades para as turmas que terão a sua
receção no dia 16 e voltarão à escola no dia 17 de setembro para, conjuntamente com os
professores titulares de turma ou diretores de turma, poderem ser trabalhadas as
questões de informação e orientação sobre os procedimentos a ter durante o
funcionamento das aulas;
c) Sobre a entrada dos pais e encarregados de educação nas escolas, durante o período
normal de aulas é necessário o esforço e compreensão de todos no sentido de
reduzirmos ao máximo devendo, sempre que possível, recorrer a formas de comunicação
a distância quer por telefone/telemóvel, quer ainda por e-mail;
d) Para o presente ano letivo, 2020-2021, tivemos de introduzir algumas alterações ao
funcionamento das várias escolas do agrupamento ao nível dos horários, com
predominância de funcionamento de alguns anos de escolaridade mais sobre o turno da
manhã e outros, mais sobre o turno da tarde, organização de turnos para a utilização dos
refeitórios escolares e ainda, no caso da Educação Pré-escolar e 1º Ciclo, o
desenvolvimento de atividades nos espaços escolares evitando-se a necessidade de saída
das escolas;
e) Reforço, em articulação com a Câmara Municipal, do funcionamento das AAAF e CAF em
cada um dos estabelecimentos de educação e ensino evitando, desta forma, a
necessidade de saída das escolas;

f) O agrupamento irá distribuir a todos os alunos, a partir do 5º ano de escolaridade, três
máscaras comunitárias reutilizáveis que os alunos deverão usar em conformidade com as
regras e procedimentos definidos;
g) No que se refere aos alunos do 1º ciclo (1º, 2º, 3º e 4º anos) e 2º ciclo (5º e 6º anos) a
Câmara Municipal vai disponibilizar, para todos os alunos, as fichas de atividades;
h) Ainda no contexto de funcionamento das escolas tudo está preparado para o regime
presencial, não tendo a direção do agrupamento autonomia para decidir sobre o modelo
de funcionamento em regime misto ou em não presencial. Essa é uma competência das
autoridades de saúde e Ministério da Educação;
i) Apelo ainda a todos os pais e encarregados de educação para que, num esforço conjunto
com o agrupamento, possam sensibilizar os vossos educandos para o cumprimento das
regras e normas que serão divulgadas, junto da comunidade escolar, em prol da
segurança de todos.
Os professores, coordenadores de estabelecimento e direção mantêm-se disponíveis para
esclarecer algumas questões e dúvidas que considerem importantes.
Contamos convosco e com o vosso apoio!
Contem também connosco e com o nosso empenho e esforço para que tudo corra bem!

Marinha Grande, 7 de setembro de 2020
O Diretor
Cesário Silva

