
 

INFORMAÇÃO 

Caríssima Comunidade Escolar 

O Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres, de acordo com orientações da Direção-Geral dos 

Estabelecimentos Escolares (Dgeste) e da Direção-Geral de Saúde (DGS) tem estado a planificar o início das 

atividades letivas, assim como, todos os procedimentos relativos às Medidas de Proteção e Distanciamento 

Social, tendo em conta as contingências relativas à Pandemia Covid-19.  

Desta forma e tendo em conta estes constrangimentos, o nosso Agrupamento de Escolas viu-se forçado 

a tomar uma série de medidas que visam minimizar o risco de contágio em ambiente escolar, no sentido de 

salvaguardar ao máximo, o bem-estar e a saúde não só dos alunos, mas também de todos aqueles que 

diariamente frequentam o nosso estabelecimento de ensino, nomeadamente, Pessoal Docente e Não Docente. 

Neste sentido, e apelando, desde já, à vossa maior compreensão pelos procedimentos que decidimos 

adotar, com a concordância do Conselho Pedagógico e do Conselho Geral, sou a informar das principais 

medidas que devem ser, obrigatoriamente, seguidas por todos os encarregados de educação, a partir do dia 17 

de setembro de 2020 (início das atividades letivas): 

 

 Enquanto não houver orientações da Dgeste e/ou da DGS noutro sentido, a permanência no recinto 

escolar é exclusiva aos alunos e pessoal docente e não docente, devendo respeitar-se a sinalética que 

existirá em todas as escolas do nosso agrupamento. Na EB Patrício Prazeres, onde se encontram os 

serviços administrativos, os assuntos a tratar devem, preferencialmente, ter marcação prévia, via 

telefone ou e-mail, para atendimento presencial; 

 

 Deve haver rigor extremo na monitorização sintomática, ou seja, quem apresentar sintomas 

compatíveis com Covid-19 (febre, tosse seca, dor de garganta, diarreia…) não deve deslocar-se para 

a escola sem contactar a Linha Saúde 24 (808242424). O não cumprimento desta norma poderá 

colocar em risco toda a Comunidade Escolar e obrigar à ativação do Plano de Contingência da 

Escola. Assim sendo, quando sintomáticos devemos permanecer em casa, contactar a Linha 

Saúde 24 e aguardar instruções. 

 

 Aquando da chegada ao estabelecimento de ensino e durante todo o percurso até à entrega do(a) 

aluno(a), o(a) encarregado(a) de educação e respetivo(a) educando(a) deverão, obrigatoriamente, 

usar máscara devidamente colocada e manter distanciamento social, de acordo com as marcas 

existentes no pavimento. O(a)s aluno(a)s da Educação Pré-Escolar e do 1ºCiclo estão dispensados do 

uso de máscara, salvo os encarregados de educação que decidirem noutro sentido. Não é permitido 

estar dentro do recinto escolar, para além do tempo mínimo necessário, aquando das entradas 

e saídas dos aluno(as). 



 

 Os horários de entrada e saída deverão ser criteriosamente cumpridos, de acordo com os 

horários de cada turma. Visto existirem entradas em horários e grupos desfasados, não poderá 

haver alunos isolados a deambular pela escola; 

 

 Todos os contactos entre professor(a) e encarregado(a) de educação são feitos via telefone e/ou via 

plataforma “G-Meet”, inclusive as reuniões de início do ano lectivo. Para esse efeito, deverão 

aguardar contacto do(a) respetivo(a) educador(a), professor(a) titular ou diretor(a) de turma; 

 

 Os alunos do pré-Escolar e do 1ºano de escolaridade, devido à tenra idade, e os alunos do 5ºano de 

escolaridade, por mudança de estabelecimento de ensino, terão nos dias 15 e 16 de setembro de 

2020, respetivamente, um pequeno momento de interação com o futuro(a) professor(a), com 

orientação das Técnicas Superiores do nosso Agrupamento de Escolas. Esta pequena interação terá 

lugar em cada uma das escolas em horários desfasados. (Calendarização a afixar) 

 

 Na EB Patrício Prazeres o bar dos alunos estará em serviços mínimos, com atendimento muito 

limitado. Assim, solicita-se aos encarregados de educação que mandem lanche de casa para os 

respetivo(a)s educando(a)s.  

Estas e outras medidas estão devidamente sustentadas com o Plano de Contingência do nosso 

Agrupamento de Escolas, que estará disponível para consulta na página electrónica do nosso 

agrupamento. A saber: www.aepp.pt.  

Esperando encontrá-los a todos de saúde plena, reforço o compromisso sério que temos de ter 

connosco e com os outros, em termos de proteção individual e coletiva, para o mais breve quanto 

possível, voltarmos à normalidade pretendida.  

Estamos perante tempos excecionais que exigem medidas excecionais. Desta forma, só com uma 

linha de ação comum, em que se privilegie o bem-estar coletivo, seremos bem-sucedidos e vitoriosos no 

combate à Pandemia que nos assolou.   

Grato pela atenção e compreensão.  

Até breve! 

 

Lisboa, 10 de setembro de 2020                                    O Diretor  

 

 

 

*ver outras recomendações página seguinte (1ºCiclo) 

 

 

 

http://www.aepp.pt/


Recomendações adicionais 

 

 As mochilas devem permanecer na escola até ao final do período, funcionando como cacifo 

individual e, desta forma, minimizar a possibilidade de contágio, quer na escola, quer em casa, assim 

como, diminuir a sobrecarga diária dos alunos com livros e cadernos. Os trabalhos de casa 

funcionarão, sempre que se justifique, através da plataforma “Classroom”; 

 

 Os alunos que trouxerem lanche de casa, devem transportá-lo em recipiente descartável (saco de 

papel ou similar), que não permita reutilização. 
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