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COMUNICAÇÃO AOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

INÍCIO DO ANO ESCOLAR 2020-2021 

 

A Direção do Agrupamento de Escolas de Monchique dá as boas vindas a toda a               

comunidade educativa neste início de ano 2020-21. 

Como é de conhecimento geral, o atual quadro de pandemia da COVID-19            

continua a obrigar-nos a seguir rigorosamente os procedimentos de higiene e           

segurança para que todos continuemos a combater e a conter a transmissão do             

vírus. 

Para a preparação do atual ano letivo estamos a seguir as orientações recebidas             

do Ministério da Educação, da DGESTE e da Direção Geral de Saúde,            

nomeadamente nos planos de contingência, na organização de percursos         

diferenciados, na ocupação dos espaços escolares e na gestão dos tempos letivos            

e dos intervalos e das horas de almoço, de modo a proporcionar o máximo              

distanciamento possível entre os grupos/turmas. 

Os planos de contingência de cada estabelecimento encontram-se na página da           

escola e serão atualizados sempre que surjam novas orientações. 

Lembra-se que o uso de máscara é obrigatório a partir do 5º ano. A escola               

distribuirá um kit de 3 máscaras reutilizáveis, para cada período letivo. Caso o             

aluno evidencie sintomas sugestivos de COVID-19 (febre, tosse…) não pode          

apresentar-se na escola e o encarregado de educação deverá contactar os           

serviços de saúde.  

As listas dos grupos e das turmas e os horários serão afixadas a partir das 15h                

do dia 14 de setembro na escola sede e na respetivas escolas. 

O início das atividades letivas será no dia 17 de setembro. Nesse dia serão              

divulgadas junto da comunidade educativa orientações sobre procedimentos e         

circuitos específicos de cada estabelecimento tendo em conta medidas de          

controlo da pandemia. 

Informações específicas serão comunicadas atempadamente pelos Titulares de        

Grupo e de Turma e pelos Diretores de Turma. 

Reitero para todos os desejos de bom ano 2020-21, pleno de sucesso escolar e              

pessoal  e de muita saúde! 
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