Agrupamento de Escolas Elias Garcia
Regresso à Escola 2021-22
Mensagem de Boas-Vindas
Um novo ano letivo se inicia e, mais uma vez, um ano especial repleto de inquietações e
receios, que esperamos ver ultrapassados. Contamos com todos para que as adversidades
possam ser vencidas, para que os ambientes de aprendizagem e convivência se tornem
aprazíveis e que nos ajudem nesta luta histórica das nossas vidas, das vidas de todos.
Damos as boas-vindas a todos os alunos, famílias, pessoal docente e não docente, desejando
um bom ano letivo, o melhor possível, para toda a comunidade educativa.
A CAP do Agrupamento

Informação
● Com a atual situação pandémica criada pelo COVID-19, tornou-se imperial a necessidade de planos de
contingência nas escolas do Agrupamento visando a minimização do risco de contágio para permitirem o
bom funcionamento das atividades letivas. Pede-se a toda a comunidade que consulte os planos de
contingência do Agrupamento publicados na página do Agrupamento
(http://www.agrupamentoeliasgarcia.com).
● As aulas iniciam-no na próxima 4.ª feira, dia 15 de setembro, para todos os grupos/turmas do
Agrupamento.
● Nos primeiros dias de aulas todos os alunos do 2.º e 3.º ciclo deverão trazer a sua própria máscara de
proteção. A escola irá fornecer um kit com 3 máscaras.
● O roteiro de atividades para as turmas do 2.º e 3.º ciclo, no primeiro dia de aulas, é o que abaixo se
disponibiliza.
● O acesso às instalações das três escolas do Agrupamento só é permitido aos alunos, professores,
assistentes operacionais (AO), técnicos (AT) e a prestadores de serviços necessários ao funcionamento
das escolas, sendo obrigatório o uso de máscara e a higienização das mãos na portaria, respeitando os
horários definidos para o efeito.
● Os encarregados de educação serão atendidos preferencialmente por telefone e correio eletrónico ou
via Zoom, no horário de atendimento definido pelo educador, professor titular ou diretor de turma.
● Durante o ano letivo os alunos não devem comparecer ou permanecer na escola no turno contrário ao
das aulas da sua turma, salvo em situações devidamente autorizadas.
● O incumprimento de horário e/ou a ausência de máscara inviabiliza a entrada ou a permanência do
recinto escolar.
● Todos os agentes envolvidos no acompanhamento de alunos deverão lavar frequentemente as mãos,
com água e sabão, esfregando-as bem durante pelo menos 20 segundos.
● Reforçar a lavagem das mãos antes e após as refeições, após o uso da casa de banho e sempre que as
mãos estejam sujas.
● Caso as crianças / alunos apresentem sintomas que sugiram a infeção pelo Coronavírus, estes não
devem vir para a escola, devendo os encarregados de educação informar da situação.
● As escolas do Agrupamento dispõem de sinalética no interior e exterior dos edifícios que deverá ser
escrupulosamente respeitada por toda a comunidade.
● A entrada e saída dos alunos na Escola Elias Garcia obedece ao seguinte roteiro:

Horário

Porta Entrada 1
(Principal)

Turmas

1.º ciclo
CAF
(9:00)

entrada

saída

entrada

saída

1.º e 2.º ano
CATL
(8:50 às 9:10)

1.º ciclo (15:30h)

3.º e 4.º ano
(8:50 às 9:10)

CATL
(16:45 – 17:15)

--

--

5.º anos
Manhã
8:00

Porta Entrada 2

(8:00)
6.º anos

X
(7:50 e 8:10)

(8:00)
Turmas AMA
(7.ºD, 8.ºC, 9.ºB)
3.º ciclo
(8:00)

--

--

--

--

Todos os alunos do
período da manhã
X
(13:20 às 13:40)

7.º anos
8.º anos
Tarde
13:30

9.º anos
(13:30)

X
(13:20-13:40)

X
(18:50 às 19:10)

ROTEIRO DE ATIVIDADES – 1.º DIA DE AULAS

Agrupamento de Escolas Elias Garcia, 13 de setembro de 2021
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