Estarreja, 14 de maio de 2020

Excelentíssimos Pais e Encarregados de Educação
Estimados Alunos

Assunto: Regresso às aulas em regime presencial (11º e 12º anos de escolaridade)

Permitam-me que, no momento em que nos preparamos para regressar ao espaço que, em 16 de março
de 2020, por força da situação epidemiológica do novo coronavírus, tivemos de abandonar,
permanecendo, a partir daí, resguardados, protegidos, confinados ao espaço habitacional, manifeste o
maior agradecimento pela responsabilidade e compromisso que o nosso exercício de cidadania pôde,
inequivocamente, demonstrar.
Estivemos afastados, mas conseguimos traduzir, nesse afastamento, uma união, solidariedade, respeito
e atenção que nos enobrece, enquanto cidadãos, e nos fortalece, enquanto comunidade.
Estamos, no momento em que nos preparamos para regressar, presencialmente, à escola, de parabéns;
estamos reconhecidos por tudo o que, todos, pudemos fazer.
Muito obrigado.
Na próxima segunda-feira, 18 de maio de 2020, voltaremos ao espaço da escola, às atividades letivas, em
regime presencial. As turmas dos 11.º e 12.º anos, dos Cursos Científico-Humanísticos, nas disciplinas
terminais, para as quais existe exame nacional (ver tabela 1), regressarão às salas de aula.
O Governo, através do Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, previu este regresso, obrigando-se, no
entanto, a acautelar todas as condições de segurança e proteção da saúde dos alunos, dos docentes e,
dos não docentes, que, a partir de segunda-feira, regressarão à Escola.
Obrigou, ainda, a direção da escola a garantir todas as condições de segurança e proteção da saúde.
Obrigou-se, também, a respeitar a vontade dos pais e encarregados de educação, reconhecendo
atendível a sua preocupação com o regresso dos seus filhos/educandos às atividades presenciais.
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Cumpre-me, assim, informar cada um de vós, de que o agrupamento acautelou todas as condições para
que, todos, possamos estar protegidos.
As atividades letivas, presenciais, irão decorrer com as turmas desdobradas; todos os membros da
comunidade escolar terão de usar máscara de proteção; todos os circuitos de acesso às salas e, a outros
espaços, terão sentido único; nas salas observar-se-á o afastamento necessário; a higienização dos
espaços será “permanente”; os alunos terão, em cada dia, aulas numa única sala.
O agrupamento, em sede do conselho pedagógico, garantiu, ainda, que as atividades letivas presenciais
possam ser conjugadas com as atividades não presencias, garantindo que o total dos tempos letivos
semanais, em cada uma das disciplinas, possa ser parcelado (ver tabela 1), de modo a garantir, quer a
continuidade do trabalho que, desde 16 de março, todos vimos desenvolvendo, quer que o regresso possa
determinar uma menor permanência na escola.
Caríssimos Pais e estimados Alunos, sem prejuízo da necessidade, imperativa, de mantermos a
responsabilidade, o compromisso e o exercício de cidadania que pudemos demonstrar ao longo dos
últimos dois meses, as condições que o agrupamento definiu permitem-nos, com responsabilidade,
acolher os nossos alunos nas melhores condições de segurança e proteção.
Desejo, a todos, um bom regresso à escola.
Amanhã, todos os alunos dos 11.º e 12.º anos, dos Cursos Científico-Humanísticos, receberão o seu
horário. Receberão, ainda, toda a informação relativa ao enquadramento normativo do regresso às
atividades presenciais.
Receberão, finalmente, a necessária informação sobre os transportes escolares.
Peço, assim, a melhor atenção para as comunicações que vos serão dirigidas.

Jorge Ventura
Diretor
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Tabela 1
Anos

Disciplinas

Tempos totais

Tempos
presenciais

Tempos não
presenciais

Inglês

4

2

2

Filosofia

4

2

2

FQ A

7

5

2

BG

7

5

2

GD A

6

5

1

Geografia A

6

4

2

Economia A

6

4

2

MACS

6

4

2

Francês

6

4

2

Matemática B

6

5

1

Português

5

4

1

Matemática A

6

4

2

História A

6

4

2

11.º

12.º
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