AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PORTELA E MOSCAVIDE
2020/2021

Escola Secundária da Portela
Escola EB 2,3 Gaspar Correia
Escola EB1 Catela Gomes
Escola EB1/JI Quinta da Alegria
Escola EB1/JI Portela

ABERTURA DO ANO LETIVO 2020/2021
BOAS VINDAS!!
Caros Professores, Educadores, Psicólogas, Educadora Social, Assistentes Operacionais e Técnicos, todos os Colaboradores, Pais e Encarregados de Educação e Alunos,

A Direção/Coordenações de Escolas do Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide, vêm
desejar a todos um excelente ano letivo de 2020/2021!

No âmbito do atual quadro pandémico de COVID 19 e, seguindo as orientações do Ministério de
Educação (ME) e da Direção-Geral de Saúde (DGS), tomámos um conjunto de medidas que passamos a apresentar:
I.

Organização do ano letivo
a. Desfasamento do horário de entrada/saídas das turmas nas escolas, intervalos e almoços;
b. Entrada feita por dois portões em todas as escolas;
c. Alargamento do horário de funcionamento da EB2/3 Gaspar Correia e da ES da Portela (das 8h00 às 18h15);
d. À semelhança das turmas do 1.º ciclo e Jardim de Infância (JI), as turmas da EB2/3 Gaspar Correia e ES da Portela, passam, cada uma, a ter uma sala (apenas as aulas de
Educação Física, Robótica e Informática, aulas de Laboratório e desdobramentos, não
são realizadas nessa sala);
e. Os intervalos terão a menor duração de tempo possível;
f.

Serviços como os das Papelarias Bares e Bibliotecas estarão condicionados quanto ao
horário de funcionamento e número máximo de utilizadores;

g. Marcação dos percursos dentro dos recintos escolares que deverão ser obrigatoriamente respeitados;
h. Condicionamento no acesso aos recintos escolares para pais e encarregados de
educação (a comunicação família/escola deverá ser realizada preferencialmente por
email ou telefone), presencialmente, apenas e após marcação devidamente justificada;
i.

Condicionamento no acesso aos recintos escolares de outros agentes dos mais variados serviços, apenas devidamente justificados e por marcação;

j.

Sempre que possível os alunos deverão almoçar recorrendo ao serviço de take-away;
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k. Sempre que possível deverá ser garantido o distanciamento social entre todos.

II.

Higiene e Segurança
a. É obrigatório o uso de máscara dentro dos recintos escolares, à exceção dos alunos
do JI e 1.º ciclo (o agrupamento disponibilizará, por período letivo, um conjunto de 3 máscaras reutilizáveis para cada aluno, docente e não docente);
b. Na entrada dos portões todos deverão passar nas mãos líquido desinfetante, disponibilizado por um assistente operacional;
c. Será disponibilizada à entrada de todas as salas e gabinetes álcool gel, para desinfeção das mãos (todos devem desinfetar as mãos à entrada das salas de aula);
d. Recomenda-se a lavagem frequente das mãos com água e sabão, e antes e depois
das refeições;
e. Usar lenços de papel para assoar (de utilização única) deitando-os no caixote do lixo de
seguida;
f.

Tossir ou espirar para a zona interior do braço;

g. Não tocar nos olhos, no nariz e na boca;
h. Não partilhar materiais escolares, canetas, lápis, papel, etc…;
i.

O Plano de Contingência do Agrupamento encontra-se em fase de conclusão (estará
concluído antes do início das aulas), de acordo com as normas exigidas pela DGS e ME.

III.

Calendarização da abertura do ano letivo
a. As turmas e os horários de todo o agrupamento serão afixados no final do dia 14 de
setembro, na Escola Secundário da Portela, pelo que aconselhamos a que os venham
consultar ao longo do dia 15 (devido à proteção de dados a que estamos obrigados, não
nos é possível publicar as turmas no site do agrupamento);
b. A receção aos alunos do JI, 1.º ano, 5.º ano, 7.º ano e 10.º ano decorrerá no dia 17 de
setembro.
c. No caso das salas de JI, 1.º e 5.º anos, a receção realiza-se em grupos de 5 alunos e
um pai/mãe/encarregado de educação. No caso do JI serão recebidos pela educadora e
pela assistente operacional da sala, no 1.º ano pela professora titular e no 5.º ano pelo diretor de turma;
d. No caso dos 7.º e 10.º anos, a receção será apenas para os alunos e realizada pelo diretor de turma;
e. No dia 14 será afixado, juntamente com as turmas e os horários, os horários das
receções (estes serão também disponibilizados no site);
f.

No dia 18 de setembro terão início as aulas para todos os anos.
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A terminar gostaríamos de dirigir uma palavra aos pais e encarregados de educação, que têm sido
fundamentais, através das suas associações, para a forma como fomos ultrapassando estes momentos difíceis. Infelizmente, não nos será possível realizar a reunião geral de Pais e Encarregados
de Educação, à semelhança do que foi feito no ano passado, mas como compreenderão estas reuniões, com um número tão elevado de participantes, são claramente desaconselhadas. De qualquer
modo, colocaremos no site do agrupamento toda a informação que considerarmos relevante e, logo
que iniciemos as aulas, retomaremos o envio das informações para toda a comunidade educativa.

Quanto aos docentes e não docentes do agrupamento gostaríamos de dizer que contem connosco,
faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para vos dar as melhores condições para o desempenho das vossas funções. Será um ano de muito trabalho, mas tal como fizeram até aqui, contamos
com todos!

Aos alunos pedimos que sejam responsáveis, apoiem os professores e o pessoal não docente,
protejam-se e ajudem-nos a proteger-vos!

Desejamos a todos um ótimo ano de 2020/2021!

Mais do que nunca, o nosso ano dependerá de TODOS, porque TODOS dependemos de TODOS.
Será fundamental que cada um esteja consciente da sua responsabilidade na sua e na proteção dos
outros. Teremos TODOS de ser responsáveis, o ano é longo, e teremos tendência a ir descurando
alguns cuidados, não podemos deixar que isso aconteça. Temos de nos manter alerta e atentos, aos
nossos e aos comportamentos dos outros, lembrando-os, para que possamos chegar ao final do ano
com a consciência de termos contribuindo para que tudo corresse bem!

O nosso agrupamento deu provas, neste último ano, de uma grande solidariedade e entreajuda,
desta forma chegámos onde chegámos! Vamos continuar!!
TODOS juntos CONSEGUIMOS!!

Portela, 7 de setembro de 2020
Nuno Filipe Santos Reis
Diretor do AE Portela e Moscavide
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