
 
 
 
 

RETOMA DAS ATIVIDADES LETIVAS EM REGIME PRESENCIAL 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1.º CEB 

 

Caros Pais e Encarregados de Educação  

Antes de mais, endereçamos-vos os nossos parabéns pelo comprometimento e cooperação 

manifestados para com a Escola no processo do Ensino à distância (E@D), que foram 

inexcedíveis e reconhecidos por todos nós.  

Enaltecemos também o envolvimento dos vossos filhos na aprendizagem, pois, apesar de 

alguns obstáculos e constrangimentos, com o seu esforço, participação, acompanhamento 

e realização das diversas atividades, contribuíram, em harmonia e com a orientação das 

Sras. Educadoras e dos Srs. Professores, para a concretização do processo de ensino-

aprendizagem através desta modalidade.  

Como é do conhecimento geral, na próxima 2.ª feira, dia 15 de março, tal como o Governo 

definiu, retomaremos as atividades em regime presencial da educação pré-escolar e do 1.º 

ciclo do ensino básico. 

O nosso Agrupamento de Escolas está devidamente preparado para receber as nossas 

queridas crianças e os nossos queridos alunos, manifestamente ansiosos por tão desejado 

regresso, e prosseguirá com a sua missão promovendo o sucesso escolar e o crescimento 

pleno de cada um deles. O espaço escolar é um lugar seguro e tudo faremos para que assim 

se mantenha.  

A cada um de vós pedimos a melhor colaboração, agora que retomamos o ensino 

presencial e que a ligação estabelecida com a Escola, através das Sras. Educadoras e dos 

Srs. Professores, enquanto decorreu o E@D, permaneça. 

Apelamos também à vossa responsabilidade nesta nova etapa, continuando a cumprir, e 

fazendo cumprir, as normas da DGS, do nosso Plano de Contingência e da correspondente 

legislação. Nesse sentido, impõe-se que a vossa atitude seja exemplar, nomeadamente na 
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altura de deslocação ao estabelecimento de ensino para entregarem ou receberem os 

vossos filhos, aconselhando-se que evitem permanecer uns com os outros, em 

aglomerações, ou em demoradas conversas, no espaço exterior. O tempo de permanência 

nestes locais deve limitar-se ao estritamente necessário.  

A vossa forma de ação e o vosso esforço contribuirão para a promoção da saúde, prevenção 

da transmissão do vírus (que ainda se mantém ativo) e servirão de modelo para os vossos 

filhos e educandos. 

Acreditamos que com responsabilidade, cautela, resiliência, fé, confiança e esperança, 

todos juntos e em franca colaboração, ultrapassaremos com o sucesso desejado este 

caminho e conseguiremos manter o ensino presencial sem necessidade de novo 

retrocesso. 

Contamos convosco. Podem continuar a contar connosco. 

Desejamos a todas as nossas crianças e alunos, um bom, alegre, enérgico e salutar regresso. 

 

Castelo de Paiva, 14 de março de 2021 

 

 

A Diretora, 

Beatriz Rodrigues  

 

#SejaUmAgenteDeSaudePublica 
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