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ANO LETIVO 2020/2021
No âmbito da política de gradual desconfinamento adotada pelo XXII Governo Constitucional, e na senda
da retoma das atividades económicas, sociais e culturais, o próximo ano letivo terá início na semana de 14
a 17 de setembro, com atividades letivas, não letivas e formativas presenciais para todos os alunos. Neste
contexto, foi já emitido um conjunto de orientações excecionais de organização e funcionamento dos
estabelecimentos de educação dos ensinos básico e secundário, para o ano letivo 2020/2021, que
garantam a retoma das atividades educativas e formativas, letivas e não letivas, em condições de
segurança para toda a comunidade educativa e que estará disponível para consulta no site da nossa
escola.
Uma das medidas já conhecidas e implementadas é a obrigatoriedade de utilização de máscara em todo o
recinto escolar, nesse sentido foi decidido pelo Ministério da Educação a entrega pelas escolas, a cada
aluno no início deste ano letivo, de um Kit composto por três máscaras certificadas reutilizáveis 20/25
lavagens, Nível 3 “destinadas à promoção da proteção de grupo - utilização por indivíduos no contexto da
sua atividade profissional, utilização por indivíduos que contactam com outros indivíduos portadores de
qualquer tipo de máscara e utilização nas saídas autorizadas em contexto de confinamento,
nomeadamente em espaços interiores com múltiplas pessoas”.
A cargo de cada aluno e suas famílias ficará a obrigatoriedade de utilização responsável da máscara
sempre que se encontrem dentro do recinto escolar bem como a manutenção das mesmas em boas
condições de higiene, conforme indicações referidas no próprio Kit disponibilizado hoje.
Aproveitamos ainda para relembrar as medidas de prevenção diária que deverão continuar a ser
implementadas por toda a comunidade educativa, dentro dos recintos:
1. Utilizar sempre máscara (pessoal docente e não docente, alunos a partir do 2.º ciclo do ensino básico, e
ainda encarregados de educação, fornecedores e outros elementos externos);
2. Ao entrar na escola, desinfetar as mãos com uma SABA;
3. Lavar frequentemente as mãos, com água e sabão, esfregando-as bem durante, pelo menos, 20
segundos;
4. Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, antes e após as aulas, antes e após o uso da
casa de banho e sempre que necessário;
5. Usar lenços de papel (de utilização única) para assoar, deitá-los num caixote do lixo depois de utilizados
e lavar as mãos, com água e sabão, de seguida;
6. Tossir ou espirrar para a zona interior do braço, com o cotovelo fletido, e nunca para as mãos;
7. Evitar tocar nos olhos, no nariz e na boca;
8. Evitar tocar em bens comuns e em superfícies como corrimãos, maçanetas, interruptores, etc.
Desejamos a todos os nossos alunos e suas famílias um ótimo ano escolar.
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