
                       

 

Comunicado à Comunidade Educativa 

Exmos. Senhores. 

Como todos sabemos, o governo aprovou em Conselho de ministros uma estratégia 

gradual de levantamento das medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia 

do Covid-19, nos termos da qual definiu o dia 15 de março, a próxima segunda-feira, 

como data da retoma das atividades em regime presencial das atividades letivas. Desta 

forma, as datas previstas serão as seguintes: 

1. 15 de março, segunda-feira: Abertura do pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico; 

2. 5 de abril, segunda-feira: Abertura dos 2,º e 3.º Ciclos do ensino básico; 

3. 19 de abril, segunda-feira: Abertura do ensino secundário. 

Solicitamos, a vossa colaboração para que, durante o processo de reabertura das 

atividades letivas sejam respeitadas as regras de combate à pandemia, em vigor: 

a) Cumprimento da higienização das mãos; 

b) Cumprimento das regras de distanciamento social; 

c) Utilização das máscaras; 

d) Vivência em grupo-turma (bolha); 

e) Inexistência de  aglomerações à porta das escolas. 

Como medidas adicionais adotadas destacam-se ainda o processo de testagem nos 

estabelecimentos de educação e ensino e o cancelamento das provas de aferição e das 

provas finais de ciclo do 9.º ano. 

Chamamos ainda a atenção para a necessidade dos Encarregados de Educação tomarem 

as diligências necessárias no que diz respeito aos transportes escolares e à marcação de 

refeições. No que diz respeito a este último assunto, sugere-se que enviem o dinheiro 

necessário para o carregamento das refeições pelos educandos na segunda-feira, que o 

entregarão ao funcionário ou ao docente, que tomarão as diligências necessárias para o 

carregamento dos cartões. 

Por último, lembramos que no dia 15 de março, à semelhança do que tem acontecido, o 

Agrupamento irá distribuir um kit de máscaras de proteção a cada aluno, que deverão ser 

utilizadas ao longo do restante do ano letivo. 

Por último, resta-me despedir-me de vós agradecendo a vossa colaboração para que este 

regresso decorra da melhor forma. 

 Votos de muita saúde. 

 

Óbidos, 12 de março de 2021 

 

José Fernando da Silva de Sousa Santos 

(Diretor do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos) 


