AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
AGUALVA MIRA SINTRA

ABERTURA DO ANO LETIVO 2020-2021
Informação aos Encarregados de Educação
Digníssimo(a) Encarregado(a) de Educação,

1. O dia 16 de março de 2020 foi marcado com a suspensão das atividades letivas em
regime presencial, decorrente da pandemia originada pelo Coronavírus (Covid-19).
2. Tivemos, assim, um final de ano letivo 2019-2020 completamente diferente, com aulas
através da televisão, por videoconferência, exigindo a professores, alunos e famílias um
esforço de adaptação que permitisse que as aprendizagens fossem asseguradas.
3. Iniciamos agora um novo ano letivo. Num clima de incerteza quanto ao futuro e de
alguma apreensão face ao desenrolar da pandemia, somos novamente obrigados a inovar
e adaptar o funcionamento da Escola.
4. Necessitamos da colaboração de todos – alunos, pais e encarregados de educação,
professores, funcionários não docentes, parceiros – para enfrentar novos desafios, no
cumprimento das regras estabelecidas e na compreensão para as dificuldades que possam
surgir.
5. Divulgaremos brevemente o Plano de Contingência que incluirá todas as alterações
motivadas pela situação, prevendo a eventual passagem a regime misto e não presencial.
6. De acordo com as orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde e pelo Ministério
da Educação, as aulas decorrerão em regime presencial.
7. O Pré-escolar e o 1.º Ciclo funcionarão normalmente, com restrições na circulação dentro
das instalações escolares e com a previsão de turnos para os recreios e refeitórios.
8. Nos 2.º e 3.º Ciclos, não sendo possível a inclusão de todo o horário em apenas um turno,
na Escola Básica D. Domingos Jardo, continuarão as turmas de 5.º e 7.º anos de
escolaridade a ter maioritariamente de manhã e os 6.º e 8.º anos maioritariamente de
tarde. Na Escola Secundária Matias Aires, verifica-se a mesma situação, pelo que as
turmas de 9.º, 10.º e 12.º anos de escolaridade terão aulas maioritariamente de manhã e as
de 8.º e 11.º anos maioritariamente de tarde, exceto nas turmas dos cursos profissionais
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que estarão presentes durante todo o dia devido ao número de horas distribuídas no plano
de formação por cada ano de escolaridade.
9. Cada turma ocupará a sua sala, deslocando-se apenas a algumas salas específicas.
10. No dia 17 de setembro de 2020, será distribuído a cada aluno do 5.º ao 12.º anos de
escolaridade 1 Kit de 3 máscaras (reutilizáveis e laváveis até 25 vezes). Não será
permitida a entrada na escola a quem não traga máscara. No primeiro dia, os alunos
deverão trazer máscara social ou descartável.
Todos os profissionais que exercem funções neste Agrupamento de Escolas estão empenhados
em que a segurança dos vossos filhos e educandos seja garantida.

Votos de um ótimo ano letivo.

Agualva Mira Sintra, 09 de setembro de 2020
O Diretor
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