AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SANTA MARIA DOS OLIVAIS

AOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

RETOMA DAS ATIVIDADES EM REGIME PRESENCIAL
DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO

O Governo aprovou no dia 11 de março o levantamento gradual das medidas de confinamento, no
âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19, nos termos do qual definiu o dia 15 de
março como data de regresso às atividades em regime presencial da educação pré-escolar e do 1º
ciclo do ensino básico, retomando-se os mesmos horários e rotinas.
A retoma das atividades letivas tem merecido a melhor atenção por parte do Agrupamento, tendo
sido mobilizados todos os recursos e esforços para que a reabertura ocorra com a normalidade
possível.
Por motivos de requalificação e ampliação da Escola Básica e Jardim de Infância Alice Vieira, as
crianças serão deslocadas para instalações provisórias de monoblocos na Escola Básica e Jardim de
Infância Sarah Afonso e na Escola Básica dos Olivais. Todavia, como a finalização da construção dos
monoblocos, dentro do recinto escolar da Escola Básica dos Olivais, não reúne ainda as condições
para o início das atividades letivas, os alunos vão ser acolhidos temporariamente nas instalações
da Escola Básica dos Olivais, de 15 a 26 de março, passando à “escola de monoblocos” no dia 5 de
abril.
Gostaria ainda de adiantar que na sexta-feira foi feita uma visita às instalações provisórias da
Escola Básica/JI Alice Vieira pelo Serviço Municipal de Proteção Civil para a realização do Plano de
Atuação de Segurança na Hora e que esta visita também contou com a participação das
Associações de Pais.
Tendo em conta que a mudança de instalações acarreta dúvidas e preocupações para todos, os
pais/encarregados de educação foram informados por correio eletrónico de alguns aspetos de
funcionamento, de modo a que tudo decorra de forma tranquila e empenhada. Também o Plano
de Contingência do Agrupamento foi atualizado, estando disponível para consulta na página web
do Agrupamento.
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Mais se acrescenta que, tanto a vacinação como a utilização de testes rápidos de antigénio
periódicos, na atual situação epidemiológica, embora se constituam como medidas de prevenção
da infeção, cumpre reforçar a necessidade de manutenção de todos os cuidados no que respeita
ao cumprimento das normas estabelecidas para o funcionamento do ano letivo 2020/2021, entre
elas o distanciamento físico, o uso de máscara, a ventilação dos espaços ou as medidas de higiene
e etiqueta respiratória.
Sabemos que este regresso é muito aguardado por toda a comunidade escolar, pelo que é
essencial que corra da melhor forma. Estou convicta de que todos faremos parte da solução.
Votos de boa saúde.

Lisboa, 13 de março de 2021
A Diretora
Jesuína Maria da Silva Miranda Pereira
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