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Informação 

Atendendo à incerteza quanto à evolução da pandemia da COVID-19, em Portugal e no Mundo, 

mas considerando a necessidade de programar, atempadamente, este ano letivo, foi definida 

uma estratégia, dando prioridade à prevenção da doença e à minimização do risco de 

transmissão do novo coronavírus, procurando garantir condições de segurança e higiene nos 

estabelecimentos de educação e ensino, através da adoção de um conjunto de medidas 

preventivas, bem como da criação de mecanismos e procedimentos que permitam a deteção 

precoce de eventuais casos suspeitos e rápida e adequada gestão dos mesmos, em articulação, 

sempre, com as autoridades de saúde, conforme definido no nosso Plano de Contingência e no 

Plano de Prevenção de cada Estabelecimento de Ensino deste Agrupamento. 

Assim, cumpre-me levar ao conhecimento de todos pais e encarregados de educação as 

seguintes informações: 

1- Calendário escolar 

O Calendário escolar para o presente ano letivo foi aprovado em Reunião Conselho Geral a 22 

de julho e está publicitado na página web do Agrupamento. 

2-Reuniões de preparação do ano letivo 

De acordo com as orientações da DGS, não irão realizar-se Reuniões Gerais de Pais para a 

apresentação dos docentes e preparação do ano letivo. Cada docente está já munido da 

informação necessária para agendar reuniões por turma, que poderão realizar-se online ou em 

modo presencial. Neste sentido, todos irão ser contactados pelo respetivo professor para 

acordar o procedimento. 

Apenas as reuniões das turmas de 1º ano serão, obrigatoriamente, presenciais, mas com 

agendamento de tempos diferenciados para os respetivos Pais. 

3- Horários letivos 

Para assegurar medidas de redução de eventual risco de transmissão do SARS-CoV-2, em 

ambiente escolar, os horários letivos, serão este ano, desfasados quer na hora de entrada, 

intervalos, almoços quer nas saídas, pelo que se pede a todos a melhor compreensão para esta 

medida excecional. 

Será, no entanto, garantida a escola a tempo inteiro na sua componente letiva e de atividades 

de enriquecimento curricular. 

Sem descurar as medidas excecionais que a situação pandémica que vivemos exige, estas 

orientações têm como objetivo apoiar do ponto de vista pedagógico, os profissionais, as crianças 

e alunos, bem como os encarregados de educação. 



 
 
 
Daí que não possamos perder de vista a importância das aprendizagens e do desenvolvimento 

das crianças, bem como a garantia do seu bem-estar e direito de brincar. 

 

Com os meus melhores cumprimentos 

 

Vila Nova de Milfontes, 4 de setembro de 2020 

A Diretora 

Maria João Romão Cabanas e Silva 
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