COMUNICADO

Excelentíssimos Pais e Encarregados de Educação
Estimados Alunos

Assunto:

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

Horários;

-

Enquadramento normativo;

-

Transportes.

Na sequência da comunicação de, ontem, 14 e maio de 2020, venho, agora, informar de que a
calendarização das atividades letivas presenciais, constante do horário semanal definido para cada uma
das turmas dos 11.º e 12.º anos, remetida, entretanto, a cada um de vós, materializa o que, no respeito
pelas orientações da Direção-Geral da Saúde e, do estabelecido no Decreto-Lei n.º 14-A/2020, de 13 de
abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 20-H/2020, de 14 de maio, ontem, pude comunicar.
Assim, importa, agora, pedir a melhor atenção para o turno de integração de cada um dos alunos, bem
como para a calendarização e definição das atividades letivas não presenciais, a decidir pelo docente de
cada disciplina.
Venho, também, no que respeita ao quadro normativo que, a partir de segunda-feira, 18 de maio de 2020,
suporta o regresso dos alunos dos 11.º e 12.º anos, às atividades letivas presenciais, nas disciplinas
constantes da tabela 1 (remetida, ontem), reiterar que o agrupamento está, fortemente, comprometido
em garantir um regresso às atividades presenciais que possa traduzir a máxima comodidade e segurança,
para todos, no respeito e, maior, compromisso com as preocupações de cada um de vós, na conjugação
e, harmonização, dos deveres e dos direitos, que, neste tempo de exceção, devem ser protegidos.
Venho, finalmente, relativamente aos transportes escolares, informar de que os mesmos serão
garantidos pela Câmara Municipal de Estarreja que, emanará, ainda hoje, a informação relativa aos
horários e paragens.
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Cumpre-me, assim, em nome pessoal e do agrupamento, agradecer a atenção e o compromisso da
Câmara Municipal de Estarreja.
Também a Auto Viação da Murtosa irá, para os alunos de Veiros, garantir o transporte, comunicando,
ainda hoje, toda a informação necessária.

Agrupamento de Escolas de Estarreja, 15 de maio de 2020

Jorge Ventura
Diretor
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