
 

Almodôvar, 14 de Maio de 2020 

Exmo/a. Sr/a. Encarregado/a de Educação, 

No próximo dia 18 de Maio, 2ª-feira, os alunos dos 11º e 12º anos, dos cursos gerais e dos profissionais, irão 
poder retomar o processo de aprendizagem com aulas presenciais às disciplinas com exame nacional, 
enquanto as restantes disciplinas do currículo continuarão a ser lecionadas através do Ensino à Distância 
(E@D). 

Nesse sentido, brevemente iremos enviar ao seu educando, através do Diretor de Turma, o horário 
correspondente às aulas presenciais e proceder aos ajustes necessários no horário semanal das sessões 
síncronas e dos momentos dedicados ao esclarecimento de dúvidas no E@D. 

Para que tudo decorra em segurança e com o menor risco de saúde possível, necessitamos da colaboração 
de todos e que cada um de nós assuma um comportamento atento, responsável e consciente, seguindo as 
normas e recomendações da DGS e do Ministério da Educação e acatando as orientações específicas da 
Direção do Agrupamento de Escolas, dos professores e do pessoal não docente relativamente às atitudes a 
tomar, individualmente e em grupo. 

Deste modo, gostaríamos que sensibilizasse o seu/a sua educando/a para o uso obrigatório de máscara para 
entrar nas instalações escolares, incluindo nos espaços exteriores; a conservação do distanciamento social 
(1,50m a 2m), mesmo fora da sala de aula; a manutenção de uma correta higienização, particularmente das 
mãos e dos espaços que percorre e que ocupa, na sala de aula; o distanciamento físico, de modo a evitar a 
aglomeração de alunos ou outras pessoas à entrada e à saída do recinto escolar; entre outras medidas a 
adotar amplamente divulgadas nos meios de comunicação social pela DGS. 

Os alunos vão ser organizados em grupos, de acordo com a turma original, sendo esta organização mantida, 
ao longo de todo período que permanecem na escola, quer durante as aulas, quer nos curtos intervalos, em 
que permanecerão na sala que lhes for atribuída para o uso exclusivo da turma/grupo, de forma a evitar o 
contacto com outros grupos. 

Os alunos devem ainda levar para a escola apenas o material escolar necessário para a frequência das aulas 
que vão ter, para não existir possibilidades desnecessárias de fonte de contaminação. 

O bufete escolar vai manter-se encerrado, pelo que, se necessário, o seu/a sua educando/a deverá ser 
portador de uma pequena merenda, para o meio da manhã, e água, sendo que o serviço de almoço continua 
a ser garantido, em regime de takeaway, para os alunos que estiverem interessados, desde que marquem a 
senha, como habitualmente. 

Se o seu/a sua educando/educanda apresentar algum sinal ou sintoma sugestivo de COVID-19 não deverá 
apresentar-se na escola; devendo ser contactada a Linha SNS24 (808 242424) ou outras linhas telefónicas 
criadas especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as indicações fornecidas, pelos profissionais 
de saúde. 

Por fim, necessitamos da sua declaração, em anexo, conforme autoriza, ou não, o seu/ a sua educando/a a 
frequentar as aulas presenciais a partir de 18 de Maio de 2020, inclusive, pelo que solicitamos que a devolva 
ao DT., por email, assinalando, com uma cruz, a sua opção, sobretudo caso não autorize a sua frequência. 
Informamos, ainda, que a frequência das aulas presenciais implica a presença do /a aluno/a a todas as 
disciplinas que este se encontra matriculado e que a não autorização de frequência é igualmente válida e 
aplicável a todas essas disciplinas. 

Com votos de boa saúde, contamos consigo para nos mantermos todos em segurança, sobretudo, 
mantermos os nossos alunos e suas famílias, bem como todo o pessoal docente e não docente em serviço 
presencial, seguros.  

A Diretora 

Maria João Vaz da Ribeira Alves 



 

 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 

FREQUÊNCIA DE AULAS PRESENCIAIS - 11º/12º ANOS 

 

Exmo/a. Sr./a. 

Encarregado de Educação, 

 

Tal como tem sido amplamente noticiado pelos meios de comunicação social e por mim divulgado, 
na carta anterior, encontra-se previsto para o próximo dia 18 de Maio, 2ª-feira, o reinício das aulas 
presenciais para as turmas dos 11º e 12º anos, nas disciplinas com exame nacional, no termo do 
respetivo ano de escolaridade, que servirá, no presente ano, apenas como acesso ao Ensino 
Superior. 

Deste modo, e nos termos do previsto no nº 3, do artigo 3º, do D.L. nº 14-G/2020, de 13 de Abril, 
vimos solicitar a necessária autorização para que o seu/sua educando/a retome as atividades letivas 
presenciais a essas disciplinas, a partir do próximo dia 18 de Maio, inclusive, mantendo as 
atividades letivas de Ensino à Distância nas restantes. 

Assim, solicitamos o preenchimento da parte inferior desta página e a devolução da mesma, por 
email, ao Diretor de Turma do seu/sua educando/a, com a maior brevidade possível. 

 

Almodôvar, 14 de Maio de 2020 

A Diretora 

Maria João Vaz da Ribeira Alves 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Eu,__________________________________(nome completo), Encarregado de Educação 

de_________________________________    (nome do/a aluno/a), nº__, da Tª__, do 11º/12º (riscar 

o que não interessa) ano, declaro que autorizo/não autorizo (riscar o que não interessa) o/a 

meu/minha educando/a a frequentar todas as aulas presenciais na E.B.2,3/S Dr. João de Brito 

Camacho, a terem início no próximo dia 18 de Maio de 2020. 

 


