
 

 
Caros Alunos e Encarregados de Educação, 

O ano de lectivo de 2019/2020 ficou caracterizado por um final atribulado e totalmente 

atípico, em que, abruptamente e face à rápida evolução pandémica da COVID-19, os portões 

das escolas se fecharam a 13 de março para muitos alunos, prosseguindo as actividades à 

distância e com todos os constrangimentos com que diariamente eramos confrontados e que, 

felizmente, todos nós, em conjugação de esforços, conseguimos minimizar e até, nalguns 

casos, superar. 

Estamos em Setembro, mês habitualmente de regresso às aulas e, sobretudo, à escola. Tempo 

de reencontros e afetos, após o verão e as “férias grandes”, entre colegas e amigos, alunos e 

professores e todos aqueles que, na escola, fazem parte das nossas vidas e conquistaram um 

lugar nos nossos corações. 

Lamentavelmente, a pandemia que nos levou a ficarmos tanto tempo fisicamente longe e 

afastados dos nossos amigos e colegas ainda não nos dá tréguas, nem permite que, neste 

tempo de reencontro na escola, os nossos afetos e brincadeiras se possam manifestar livre e 

espontaneamente, como é próprio de quem gosta de estar com os outros e tão natural nas 

crianças e jovens do nosso Agrupamento. 

Assim, importa assegurar – e tal tem constituído a nossa maior preocupação – que, neste início 

de ano lectivo, as nossas crianças e jovens, tal como toda a comunidade escolar, possam 

regressar à escola com alegria, tranquilidade e principalmente em segurança. 

Para tal, torna-se imprescindível observar e acatar regras e normas, algumas das quais bem 

diferentes das práticas usuais de anos idos, que a DGS e o Ministério da Educação, entre outras 

entidades têm vindo a produzir e a divulgar junto dos estabelecimentos de ensino.  

As circunstâncias presentes, devido à situação de pandemia, aliadas ao facto do Estado de 

Contingência se encontrar em vigor, bem como os últimos alertas da Proteção Civil e a 

resposta da DGEstE à nossa consulta, obrigaram-nos a alterações de última hora, no que 

concerne à calendarização e forma como as reuniões com os Encarregados de Educação e a 

receção aos alunos estavam previstas. 

Para segurança de todos e de cada um, as reuniões presenciais com os Encarregados de 

Educação não se irão, por ora, realizar, mesmo em grupos pequenos e divididos; e a receção 

aos alunos ocorrerá de modo desfasado e o mais personalizado possível para que as nossas 

crianças e os nossos alunos se sintam apoiados a acolhidos nesta nova “normalidade”, no seio 

de tanta incerteza e imprevisibilidade. 

Todas as informações iniciais e essenciais ser-vos-ão pessoalmente transmitidas pelas 

Educadoras e Professores Titulares de Turma, bem como pelos Diretores de Turma. 



 

 
Votos de um bom ano letivo para todos, com saúde e em segurança, com tranquilidade, mas 

também com todas as precauções necessárias, com a certeza que do comportamento de cada 

um depende a saúde de todos nós. 

Bem Hajam! 

 

Maria João Alves  

Diretora. 

 

 

 


