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Ano Letivo 2020/2021 

COMUNICADO 

 

Caros Encarregados de Educação, 

  

As minhas primeiras palavras são dirigidas a todos vós, mas com a particularidade de um grande sentido 

de gratidão pelo acompanhamento que deram e irão dar aos vossos educandos. 

Neste ano letivo, com as suas específicas particularidades e com os desafios que se colocam às escolas 

com o COVID-19, privilegiaremos, para vos transmitir informações, os meios digitais de forma a evitar 

reuniões presenciais. 

É minha a certeza de que os alunos devem ser felizes na escola, de que os devemos estimular através do 

ensino presencial, porque nada substitui um olhar, a essência do sentir, a relação pedagógica de 

proximidade, aquela que estimula os sentidos aos nossos alunos, que lhes indica caminhos e “encoraja o 

voo”. 

Por isso, nestes tempos de “COVID-19”, que desejamos sejam passado e para que o ensino presencial 

tenha sucesso e decorra com a melhor segurança possível peço-vos que insistam com os vossos 

educandos para o respeito pelos limites pessoais e interpessoais e para o uso das normas de higiene em 

uso na escola. 

  

Neste sentido, quero deixar-vos algumas informações: 

 

 A habitual reunião presencial com os de Educação dos alunos do 5º ano, este ano, será efetuada 

via on-line, no próximo dia 16, quarta feira, pelas 18:30h. Para tal, irão receber via email 

institucional um convite para aceder à reunião através do Google Meet. 

 O Plano de Contingência do Agrupamento encontra-se disponível na página eletrónica do 

agrupamento e obedece aos circuitos de segurança e às regras de higiene segundo as normas da 

Direção Geral da Saúde, Direção Regional de Saúde, ACES (Agrupamento de Centros de Saúde 

do Alto Ave) - Saúde Píblica e DGEsTE (Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares), disponível 

na página do agrupamento. A Câmara Municipal de Vizela colocará à entrada das Escolas Básicas 

e à entrada do Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Básica e Secundária tapetes desinfetantes; 

 No dia 17 de setembro os alunos do 5º ao 12º anos serão recebidos pelos Diretores de Turma 

segundo a calendarização já por nós partilhada, devendo os Encarregados de educação deixar os 

seus educando à entrada dos portões A e B da Escola Básica e Secundária de Infias, Vizela. Os 

alunos do Pré-escolar e do 1º ciclo serão recebidos pelas Assistentes Operacionais ao portão da 

escola que os encaminharão até às salas. À entrada estará um Assistente Operacional com uma 

solução alcoólica para desinfetar as mãos de cada aluno; 

 É obrigatório o uso de máscara para todos os alunos, a partir do 2º ciclo. Cada aluno receberá 

um Kit com 3 máscaras laváveis e reutilizáveis para serem usadas durante o 1º período; 

 Poderão, no dia 17, quinta feira, acompanhar o primeiro dia de regresso dos vossos educandos à 

escola através de pequenos vídeos via Google Meet; 

 Na escola sede temos programado o início do horário das aulas desencontrado, um às 8:30h, do 

9º ao 12º e outro do 5º ao 8º, às 8:40h; 

 Os alunos permanecem nas salas durante os intervalos e apenas sairão das salas num dos 

intervalos da manhã e da tarde a indicar posteriormente; 
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 O buffet terá funcionamento muito restrito, apenas para alunos com dificuldades e carências 

económicas e para os restantes peço-vos que os alunos tragam o seu lanche de casa; 

 Ao nível do refeitório pretendemos que apenas os alunos com aulas cumulativamente de manhã 

e de tarde almocem na escola. A senha para o almoço deve ser sempre adquirida via GIAE On-

line; 

 Os carregamentos em dinheiro dos cartões (GIAE) dos alunos estarão disponíveis a partir de 

amanhã dia 15, das 9:00h às 16:30h; 

 Nas Escolas Básicas, o pré-escolar inicia as atividades letivas às 8:50h, os 1º e 2º anos às 9:00h e 

os 3º e 4º anos às 9:10h. Da mesma forma existirão intervalos e horários de saída desfasados. 

 Este ano, cada turma terá a sua sala, os alunos só trocarão de sala em situações específicas e 

pontuais; 

 É muito importante que insistam com os vossos educandos para que não troquem entre si 

material escolar; 

 Não será permitida a livre circulação dos alunos nos recintos escolares, devendo os alunos 

cumprir a sinalética e as indicações dos Assistentes Operacionais; 

 Os alunos que manifestem em casa sinais de febre, tosse ou mal-estar não devem vir para a 

escola sem antes contactarem a linha de saúde 24; 

  

Contamos convosco para ultrapassarmos com sucesso esta luta e levarmos adiante o gosto de fazer 

escola de qualidade, fim a que nos temos proposto. 

  

Para todos, um bom ano letivo, obrigada! 

  

 

Infias, 14 de Setembro, 2020 

 

A Diretora 

Rosa Maria Almeida de Freitas Carvalho 


