
                     
 

 

MENSAGEM 

Ano Letivo 2020/2021 

 

O mês de setembro chegou e, com ele, o início de um novo ano letivo. Trata-

se de um ano letivo especial que nos levará a todos, enquanto comunidade, a 

conviver com novos desafios, muitos dos quais não conseguimos, desde já, 

antecipar.  

No atual contexto, impõe-se, pois, que estejamos, mais do que nunca, 

juntos, resilientes e efetivamente colaborantes na implementação rigorosa de 

novas regras de convivência, dentro do espaço escolar, regras essas que, só por si, 

darão prioridade à prevenção da doença e à minimização do risco de transmissão 

do novo coronavírus. 

O Agrupamento preparou-se, de acordo com as orientações emanadas pelos 

órgãos competentes (Ministério da Educação e Direção Geral de Saúde) para 

garantir as condições de segurança e higiene nas escolas que o compõem, através 

da criação de um conjunto de medidas preventivas e da criação de mecanismos e 

procedimentos que permitam a deteção de eventuais casos suspeitos, 

providenciando a necessária articulação com as autoridades de saúde 

competentes, tal como consta do seu Plano de Contingência.   

De entre as medidas preventivas a cumprir, com o máximo de rigor, por 

parte de Alunos, Professores, Pessoal Não Docente e, elementos externos 

destacaremos: 

� A utilização de máscara e a desinfeção das mãos à entrada e à saída 

� O distanciamento físico 

� O cumprimento das regras de circulação interna 

� A adoção das medidas de etiqueta respiratória. 

 

 



                     

 

Do ponto de vista da construção dos horários e da ocupação de espaços, 

organizámo-nos do seguinte modo: 

- desfasando horários de entrada e de saída; 

- elaborando “manchas horárias” diferenciadas (EB2.3 Maxial); 

- criando regras específicas de utilização de espaços como o Refeitório e o 

Bufete; 

- reorganizando as aulas de Educação Física. 

Com idêntico objetivo: 

Suspenderemos reuniões e eventos que envolvam um número alargado de 

pessoas. 

Privilegiaremos a via digital e telefónica no contacto com os Encarregados de 

Educação. 

Privilegiaremos a via digital para todos os procedimentos administrativos. 

Setembro acontece, uma vez mais. Hoje como ontem, todos aguardamos o 

regresso “com um brilhozinho nos olhos”! Importa, assim, que nos sintamos 

confortáveis, confiantes e seguros, conscientes do nosso empenho e do nosso 

contributo para o bem-estar de todos e de cada um. Para que esse “brilhozinho” 

permaneça… 

Certos de que continuaremos a contar com a vossa colaboração e 

determinação,  

Bom Ano Letivo! 

 

                                                                               Torres Vedras, 08 de Setembro de 2020 

                                                                                                     A Diretora 

                                                                               Maria da Conceição Monteiro Milheiro 

 


