Caros Encarregados de Educação,
Estamos a preparar o regresso dos vossos educandos à escola, depois de um
ano marcado pela pandemia do COVID-19.
O que inicialmente começou por ser um surto, rapidamente se alastrou e
passou a afetar tudo e todos, nomeadamente o funcionamento das escolas.
Estamos prestes a iniciar um novo ano letivo que exige uma preparação
cuidada e adaptada à nossa realidade, tendo em conta o número de alunos,
professores e pessoal não docente, as idades, os doentes de risco, as instalações e a
disponibilidade financeira, entre outros.
Tendo como princípio assegurar a importância das aprendizagens e do
desenvolvimento de todas as crianças/alunos, bem como a garantia do seu bem-estar,
estamos a organizar o próximo ano letivo adotando medidas preventivas de redução
de eventual risco de transmissão do SARS-CoV-2 que compreendem condições
específicas de funcionamento, regras de higiene, etiqueta respiratória e
distanciamento físico de acordo com orientações da Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares em articulação com a Direção-Geral da Saúde (DGS).
Todos, alunos, encarregados de educação, auxiliares e professores, vão
encontrar uma escola diferente, diferente nas regras de convivência, na organização
de espaços e no acesso a serviços.
Apelo a todos vós para que façam um acompanhamento dos vossos educandos,
que os sensibilizem para a importância do cumprimento das regras de distanciamento
social bem como das regras de funcionamento da escola e das disciplinas.
Apelo também para que sejam os primeiros a zelar pela saúde dos vossos
educandos e, caso verifiquem sintomas, os mantenham em casa e contactem a Saúde
24 (808 24 24 24).
Temos de ser corajosos e otimistas, disciplinados e cumpridores.
Desejo a todos um bom ano letivo e muita saúde.
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