Estarreja, 12 de novembro de 2020

Excelentíssimos Pais e Encarregados de Educação
Estimados alunos
Assunto: Desenvolvimento das atividades educativas e letivas | novembro de 2020

Suportado na intenção de garantir a melhor articulação e comunicação com V. Exas., permitam-me que, na
sequência das comunicações anteriores, possa reiterar o agradecimento pelo trabalho, compromisso e
colaboração que, desde setembro de 2020, todos têm demonstrado.
Muito obrigado.
Permitam-me, ainda, que possa reiterar a satisfação pela oportunidade que, nas oito escolas do
agrupamento, temos garantido ao regime presencial de desenvolvimento das atividades.
Permitam-me, finalmente, que possa solicitar a maior atenção para a necessidade de se continuar a adotar um
comportamento que possa concorrer para o controlo e redução da transmissão do vírus SARS-COV-2.
Atento à situação de transmissão que, acima, evoco, cumpre-me informar de que, por força da identificação de
situações que determinam, por parte das autoridades de saúde, a decisão de promoção do isolamento
profilático de alunos, docentes ou, não docentes, que tenham testado positivo, para a COVID – 19 ou, tenham
mantido contacto próximo com familiares ou outros que, entretanto, se tenham identificado como estando
infetados com o vírus -SARS-COV-2, o agrupamento tem sido confrontado com a necessidade de garantir o
desenvolvimento do currículo a alunos que se encontram em isolamento profilático, o que se tem concretizado
por força do, enorme, empenho e diligência de todos os docentes.
Assim, reiterando a solicitação relativa à promoção e adoção de um comportamento que possa concorrer para a
redução e controlo da transmissão do vírus, quero manifestar o maior agradecimento a todos os docentes. Quero,
ainda, manifestar o maior agradecimento a todos os não docentes que tudo têm realizado para que as oito
escolas do agrupamento se constituam como espaços seguros.
Quero, também, decorrente do, acima, exposto, informar de que, de acordo com os dados de que disponho, as
infeções que se têm verificado em membros da comunidade escolar terão resultado, enfatizo, de acordo com os
dados de que disponho, de transmissões ocorridas em espaços não escolares, podendo, assim, continuar a assumir
as escolas - as oito escolas, como espaços seguros.

Manifestando o maior compromisso com todos,

Jorge Ventura
Diretor
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