
 
 

 

________________________________________________________________________ 
                                                                                                                    2020/2021 

 Agrupamento de Escolas Alfredo da Silva –Sintra 

 
Comunicação 2 – Retorno à escola 

 

Caros Pais e Encarregados de Educação: 

 

Antes de mais desejo a todas as famílias, um bom ano letivo de 2020/2021, que esta semana irá ter início. 

Atendendo à situação provocada pela pandemia da doença COVID-19 e aos vários cenários possíveis da 

sua evolução ao longo do ano letivo 2020/2021, foi definido um quadro de intervenções que procura 

garantir a estabilidade educativa e social, sem descurar a vertente da saúde pública.  

Neste âmbito, temos trabalhado para criar as condições necessárias à abertura do ano letivo com a maior 

segurança e tranquilidade para todos, procurando salvaguardar o desenvolvimento do currículo, a 

proteção dos alunos e a harmonização das dinâmicas da escola com o contexto familiar e social da 

comunidade educativa, com os constrangimentos já conhecidos. 

Para clarificar os procedimentos e facilitar o conhecimento dos mesmos, disponibilizam-se na página do 

Agrupamento e no Moodle os documentos que orientarão o nosso regresso à nova normalidade, a saber: 

✓ Plano de contingência 

✓ Perguntas e respostas frequentes neste regresso às aulas 

✓ Horários das turmas. 

Seria bom que pais e filhos fizessem uma leitura atenta destes documentos, antes do início das atividades 

letivas. 

 

Realçam-se aqui algumas questões importantes e que devem estar presentes no dia a dia dos nossos 

alunos: 

➢ Os alunos deverão trazer apenas o material indispensável para as aulas desse dia. Os alunos não 

podem trazer bolas de futebol, ou de outras modalidades, para a escola.  

➢ O aluno deverá trazer uma garrafa de água e um pequeno lanche para o meio da manhã, dado 

que o bar neste período não estará a funcionar. 

➢ Cada um deverá trazer a sua máscara colocada de acordo com as normas, mas deve ainda trazer 

outra para poder substituir, em caso de necessidade. 

➢ Os cacifos não estarão disponíveis para utilização durante este ano letivo, o que é minimizado 

pela permanência na mesma sala, durante o período de aulas. 

 

Relembro que este ano letivo já não estará disponível o programa INOVAR-Alunos, pelo que teremos que 

melhorar outros canais de comunicação, para que esta continue fluída e consistente. 
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Dada a situação de contingência em que nos encontramos, não foi possível a realização da reunião 

presencial para todos os anos de escolaridade, mas ainda durante o mês de setembro será agendada uma 

reunião à distância, via Classroom, com o diretor de turma. 

Só com a colaboração de todos, e de cada um, conseguiremos, passo a passo, levar a bom porto este 

grande desafio.  

 
Albarraque, 14 de setembro de 2020 
 
A diretora 
 
Maria José Claudino  


