
 

Ano Letivo de 2020/2021 — Abertura das Escolas em Regime Presencial 

Mensagem à Comunidade Escolar e Educativa 

Vamos iniciar mais um ano letivo. No dia 16 de setembro, às 9:00 horas, faremos a 

receção aos alunos da Educação Pré-Escolar, dos 1.º, 5.º, 9.º e 10.º anos de 

escolaridade, nas Escolas de Vila Pouca de Aguiar, da Educação Pré-Escolar e dos 

1.º e 5.º anos, na Escola Básica de Pedras Salgadas, e da Educação Pré-Escolar e do 

1.º ano na Escola Básica de Campo de Jales. No dia 17, começam as aulas para 

todos os anos de escolaridade. 

Será um regresso às aulas diferente de todos os outros. Na verdade, este regresso 

acontece em moldes muito diferentes com o cenário de pandemia da COVID 19. 

Apesar de esta decisão poder trazer riscos, é consensual que precisamos de 

retomar a vida escolar presencial. 

Dado que a abertura das Escolas e o funcionamento das atividades escolares são 

essenciais para o desenvolvimento das crianças e jovens e para a economia do 

país, as aulas devem iniciar-se e desenvolver-se em regime presencial e para todos 

os alunos, exceto se a situação pandémica o vier a desaconselhar ou proibir, de 

acordo com as orientações das autoridades de saúde. 

Teremos pela frente um ano letivo de constante incerteza que, aliás, atravessa as 

nossas vidas e todo o mundo. Embora os especialistas acreditem que as Escolas 

não têm um papel central na transmissão do vírus, não podemos ignorar que há 

sempre a probabilidade de contribuírem para espalhar a doença. Mas este risco 

também pode acontecer em noutros locais que temos de frequentar. 

Os atuais condicionalismos exigem que regressemos com novas formas de estar e 

de trabalhar. Devemos fazê-lo com um sorriso, mesmo que escondido atrás da 

máscara, mas sempre conscientes de que, em cada gesto e em cada 

comportamento, a segurança deverá estar em primeiro lugar. Sem relaxamento, 

cada um terá de fazer a sua parte e ser um agente de saúde. 

Sem a certeza de quando será o fim da pandemia, mas com a convicção de que um 

dia vai acabar, vamos agarrar o desafio de ensinar e aprender numa atmosfera de 

alerta permanente. As crianças e jovens têm de voltar a aprender, em conjunto, 

embora com regras muito diferentes. 

O nosso Agrupamento de Escolas, obviamente, dentro dos condicionalismos 

existentes, preparou este regresso com o máximo cuidado. Teremos os alunos 



 

sempre na mesma sala e com lugares fixos. Cumpriremos e esperamos que sejam 

cumpridas todas as regras e recomendações constantes no Plano de Contingência 

do Agrupamento e nos Planos de Organização do Ano Letivo 2020/2021, 

documentos já divulgados na nossa página web. 

Para facilitar a divulgação e leitura, elaborámos um documento designado “Carta 

de Recomendações e Compromissos”, que agora divulgamos. Sim, compromissos 

que todos nós — professores, alunos, pessoal não docente, pais/encarregados de 

educação e restante comunidade educativa – temos de assumir e cumprir. 

Temos de manter o distanciamento para nos aproximarmos mais tarde. Vamos 

usar máscara (alunos a partir do 5.º ano de escolaridade) para podermos mostrar o 

sorriso depois. Vamos lavar regularmente as mãos para nos podermos 

cumprimentar e abraçar mais tarde. Vamos cumprir todas as regras constantes nos 

vários documentos do Agrupamento e outras que são do conhecimento público 

para que, brevemente, possamos estar todos juntos. Por agora, vamos manter-nos 

afastados, mas unidos. 

O desafio de aprender, já de si muito exigente, vai desenvolver-se numa atmosfera 

de alerta permanente e envolto em receios, normas e regras de segurança que 

podem ser readaptadas a qualquer momento. 

É nos momentos difíceis que nos conseguimos superar. Temos de agir com 

cuidado, mas com serenidade. Enveredar pelo alarmismo e entrar em pânico não 

seria nada benéfico. 

É necessário prevenção e bom senso. Não devemos acrescentar mais problemas e 

dramatismo aos problemas já existentes. Não duvido que, se focarmos a nossa 

energia em encontrar soluções, ultrapassemos as dificuldades e obteremos bons 

resultados. 

Termino com uma mensagem de esperança. Vamos manter o sorriso e acreditar 

que, num futuro próximo, voltaremos à normalidade. 

Quero desejar a todos nós os maiores êxitos pessoais e profissionais. Os sucessos 

de cada um serão os sucessos de todos nós. 

Com um abraço amigo, 

O Diretor 

José Rodrigues Teixeira 


