Agrupamento de Escolas Matilde Rosa Araújo
Escola Básica e Secundária Matilde Rosa Araújo

Abertura do ano letivo 2020/21
Escola sede – Escola Básica e Secundária Matilde Rosa Araújo
No início de um novo ano letivo bastante atípico e pleno de incertezas e dúvidas, houve
necessidade de se adaptar o funcionamento da Escola a esta nova situação de pandemia.
Contamos com a colaboração de todos: alunos, pais e encarregados de educação,
professores, funcionários e parceiros, para ultrapassarmos as dificuldades que forem
surgindo.


Informamos que cada turma terá uma sala atribuída onde permanecerão toda a
manhã ou tarde, independentemente da disciplina. Exceção apenas para a
Educação Física.



No primeiro dia, serão distribuídas, a todos os alunos da Escola sede, 3 máscaras
reutilizáveis e laváveis até 25 vezes. Não será permitida a entrada na escola a
quem não trouxer máscara. Assim, neste dia devem trazer máscara social ou de
utilização única (sugere-se que cada aluno tenha uma máscara suplente).



Os horários dos turnos da manhã e da tarde encontram-se desfasados, de modo a
impedir o cruzamento de alunos.



A circulação no interior das várias escolas deve ser efetuada de acordo com os
percursos

previamente

estabelecidos,

devendo

os

alunos,

nos

intervalos,

permanecer no espaço destinado à sua turma.


Em todas as escolas do agrupamento será assegurada, a higienização e desinfeção
de todos os espaços, de acordo com a Orientação n.º14/2020 da DGS.



Para permitir uma melhor circulação de ar, as janelas e/ou portas das salas de aula
deverão manter-se abertas, desde que não comprometa a segurança das crianças e
alunos.



Devem ser privilegiados os contactos digitais e telefónicos entre a família e a
escola, excetuando-se os casos em que não existam meios tecnológicos. Caso seja
necessária a reunião presencial, terá de ser individual e previamente marcada.



O bar da escola sede estará encerrado, pelo que todos devem trazer lanche para
ser consumido a meio do turno, bem como uma garrafa de água, uma vez que os
bebedouros se encontram desativados.
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Não serão disponibilizados equipamentos para aquecimento de comida vinda de
casa. Na Escola Básica e Secundária Matilde Rosa Araújo existirão 3 pratos à
escolha: o prato do dia, o vegetariano e o de dieta, podendo ser providenciado o
serviço “take away”, devidamente marcado tal como as restantes refeições. Pedese aos encarregados de educação que aconselhem os seus educandos aquando da
marcação da refeição.



Não serão disponibilizados cacifos aos alunos e não haverá partilha de qualquer
material, pelo que cada aluno é responsável pelo material transportado
diariamente.



Não devem comparecer na escola as crianças, os alunos e o pessoal docente e não
docente com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19. Deverão contactar o SNS24
(808 24 24 24) e proceder de acordo com as indicações dos profissionais de saúde.



Em caso de suspeita de infeção por COVID -19 de uma criança ou aluno, que esteja
na escola, o Encarregado de Educação será contactado de imediato, atuando-se de
acordo com as Orientações da DGS e o Plano de Contingência.



A partir do dia 15 de setembro, de manhã, podem ser consultadas as listas das
turmas na escola sede e nas restantes escolas do agrupamento.

Todos os que exercem funções no Agrupamento estão empenhados para garantir a
segurança. A comunicação entre toda a comunidade escolar é essencial, quer para detetar
eventuais casos suspeitos, quer para os limitar. A lavagem frequente das mãos ou
desinfeção, a utilização da máscara e o distanciamento físico são condições imprescindíveis
para que todos nos sintamos mais tranquilos e seguros.
Bom Ano!
S. Domingos de Rana, 14 de setembro de 2020
A Diretora
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