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ABERTURA DO ANO LETIVO 2020/2021 

1º CICLO DO ENSINO BÁSICO 

                       Estamos de volta! Sejamos todos bem-vindos! 

 

A Direção do Agrupamento, os Coordenadores das Escolas do 1º Ciclo e Departamento, desejam 

que 2020/2021 seja um excelente ano letivo para todos os Professores, Educadores, Assistentes 

Operacionais e Técnicos que colaboram com a escola, assim como para os Pais e Encarregados 

de Educação e para os Alunos. 

No âmbito do atual quadro pandémico da COVID-19 e, segundo as orientações do Ministério da 

Educação e da Direção-Geral de Saúde, foram tomadas um conjunto de Medidas que passamos 

a apresentar: 

 

Organização do Ano Letivo 

 Desfasamento de horários de entrada das turmas nas escolas (dois turnos com a 

diferença de 30 min.) e também nos intervalos da manhã, do almoço e da tarde e de início 

e fim das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC); 

 Colocação de Gel desinfetante na entrada da escola para utilização de todos; 

 Colocação de tapete desinfetante para os sapatos na entrada da escola; 

 Marcação dos percursos dentro do recinto escolar; 

 Condicionamento no acesso aos recintos escolares aos pais e encarregados de 

educação (preferencialmente a comunicação família/escola deverá ser realizada por 

email ou telefone); 

 Condicionamento no acesso aos recintos escolares, de outras entidades dos mais 

variados serviços; 

 Sempre que seja possível, deverá manter-se o distanciamento social. 



Higiene e Segurança 

 No 1º Ciclo o uso de máscara é obrigatório apenas para os professores e restantes adultos 

que utilizem o espaço escolar, devendo os pais ou outra pessoa adulta que entregue os 

alunos ao portão, apresentar-se com máscara colocada; 

 Na entrada do portão da escola é obrigatório desinfetar as mãos, com o gel aí 

disponibilizado; 

 Na entrada do portão da escola é obrigatório desinfetar os sapatos no tapete aí 

disponibilizado; 

 Os alunos deverão: 

- Lavar as mãos com frequência (sempre que vão à casa de banho e antes e depois de 

comerem); 

- Utilizar lenços de papel para se assoarem e, de seguida, colocá-los no caixote do lixo; 

- Tossir ou espirrar para a zona interior do braço; 

- Não partilhar materiais escolares: canetas, lápis, papel… 

 

 Os alunos não participarão no projeto de Adaptação ao Meio Aquático (A.M.A.) da Câmara 

Municipal de Loures, neste ano letivo, por decisão do Agrupamento de Escolas, com o 

objetivo de prevenir contactos que levem a situações de infeção de COVID-19. 

 

MUITO IMPORTANTE: 

- Se o aluno se queixar em casa de dor de cabeça, tosse, dor de garganta, febre, ou apresentar 

outros sintomas de doença, não deve ir para a escola, devendo o encarregado de educação 

comunicar essa situação à escola/professor titular de turma e à Saúde 24. 

- Se algum familiar do aluno, ou outra pessoa com quem ele esteja em contacto apresentar 

sintomas de COVID-19, essa situação deverá ser comunicada à escola/professor titular de turma. 

- Cada um dos estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas possuí um Plano de 

Contingência que será dado a conhecer aos encarregados de educação, os quais declararão, 

através de assinatura, a tomada de conhecimento desse documento, que também estará 

disponível para consulta na página da internet do Agrupamento de Escolas (WWW.eduga.pt). 

 

UNIDOS SEREMOS MAIS FORTES! 

http://www.eduga.pt/


 

 


