Agrupamento de Escolas de Castelo de Paiva – 151312

COMUNICADO N.º 03 – 3.º PERÍODO
REGRESSO ÀS AULAS PRESENCIAIS A 18 DE MAIO

ALUNOS |PAIS e ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO|PROFESSORES | FUNCIONÁRIOS |
COMUNIDADE EDUCATIVA
O Governo, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril,
aprovou uma estratégia gradual de levantamento de medidas de confinamento no
âmbito do combate à pandemia da COVID-19, nos termos da qual definiu como primeiro
passo no desconfinamento do sistema educativo, o regresso dos alunos dos 11.º e 12.º
anos às atividades letivas presenciais, a partir de 18 de maio de 2020.
Foi definido que todas as medidas devem ser acompanhadas de condições específicas de
funcionamento, incluindo regras de lotação, utilização de equipamentos de proteção
individual, agendamento e distanciamento físico que acrescem às condições gerais para
o levantamento de medidas de confinamento.

Nessa conformidade, foram realizados vários procedimentos em cumprimento das
orientações da Direção Geral da Saúde e da DGEstE, das directrizes do Plano de
Contingência do Agrupamento já implementado e que entretanto foi atualizado e
ajustado à situação atual, e tendo por base o documento da DGEstE “Orientações para o
Regresso às Aulas em Regime Presencial“. Todo este processo levou à execução de um
plano de medidas que mitigue a possibilidade de contágio, garantindo a segurança da
comunidade educativa.

Assim, na próxima 2.ª feira, dia 18 de maio, os alunos do 11º e 12 º anos retomam as
aulas presenciais às disciplinas sujeitas a Exame Nacionais. O 12.º ano terá aulas da parte
da manhã (entre as 9h e as 12:50h), em dois dias da semana. O 11.º ano terá aulas da
parte da tarde (das 13:30h às 17:20h), em três dias da semana.

Foi elaborado um guia de orientações para o regresso às aulas presenciais destinado aos
alunos e aos professores.
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A Escola preparou-se para que a abertura das aulas presenciais decorra sem sobressaltos
e que, gradualmente, tudo volte à normalidade:

No início da semana, dia 11 de maio, o Exército realizou uma Ação de Sensibilização no
âmbito das Boas Práticas Higiénico-Sanitárias, destinada ao Pessoal Não Docente;
Foi entregue à escola material de proteção individual e de limpeza.

Na passada sexta-feira, dia 15 de maio, os alunos e as enfermeiras do Curso Profissional
de Técnico Auxiliar de Saúde, realizaram uma ação de sensibilização sobre boas práticas
de higiene, uso, colocação e remoção de máscara, bem como de distanciamento físico e
etiqueta respiratória destinada ao Pessoal Não Docente. Esta ação será replicada a todos
os alunos no início das atividades letivas presenciais.

Também na sexta-feira, os professores que retomam as atividades letivas presenciais, os
membros da Direção e o Pessoal Não Docente realizaram os Testes à COVID-19, que
foram todos negativos.

Os diferentes espaços foram reorganizados, definidos percursos de circulação, colocada
sinalética na Escola e adotadas medidas de segurança para todos.

Vários espaços e serviços não essenciais às atividades letivas foram encerrados, evitandose, assim, a aglomeração de pessoas em alguns espaços comuns.

Encontramo-nos, por isso, preparados para retomar as atividades letivas presenciais.
Tudo será feito de forma tranquila, prudente e segura.

Nesta nova etapa que se inicia na vida de muitas famílias, alunos e professores, precisamos de
nos mantermos unidos. É importante que, em conjunto, respeitemos as regras de segurança, de
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distanciamento físico, de uso da máscara, de etiqueta respiratória e que cumpramos as demais
normas estabelecidas.
Cada um de nós tem uma enorme responsabilidade em não facilitar nos comportamentos, para
que continuemos a respirar saúde. Preservando a vida de cada um, preservaremos a vida de
todos!,

Da parte da Escola podem contar com a máxima colaboração. Manter-se-á a limpeza e a
higienização diária dos espaços, a distribuição de máscaras a alunos, pessoal docente e não
docente e a certeza de que tudo faremos para que se cumpram as regras.

TUDO VAI CORRER BEM, mas precisamos de uma colaboração uníssona! Contamos convosco
para que o regresso às aulas presenciais até ao seu terminus decorra de forma serena, tranquila
e segura!

Castelo de Paiva, 17 de abril de 2020

A Diretora,

(Maria Beatriz Moreira Rodrigues)
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