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REGRESSO ÀS AULAS EM REGIME PRESENCIAL 

Continuamos a viver um período difícil e peculiar que nos obriga a aprendizagens constantes e à 

reinvenção de hábitos, rotinas e formas de trabalho. É tempo de retomar a (nova!) normalidade nas 

nossas vidas. Vão agora surgindo pequenas lufadas de ar fresco, que nos permitem o levantamento 

de algumas formas de confinamento. 

O Governo, através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril, aprovou 

uma estratégia gradual de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à 

pandemia da COVID-19, nos termos da qual definiu como primeiro passo no desconfinamento do 

sistema educativo, o regresso dos alunos dos 11.º e 12.º anos às atividades letivas presenciais, a partir 

de 18 de maio de 2020.  

A reabertura da escola será feita de forma prudente e com segurança. Tal como anteriormente nos 

unimos para construir uma escola à distância, é agora o tempo de nos unirmos para prepararmos o 

regresso presencial à escola! É imperioso, neste período onde todos procuram o "regresso à 

normalidade", que nos mantenhamos informados para que todas as regras de segurança sejam 

respeitadas (regras de lotação, utilização de equipamentos de proteção individual, distanciamento 

físico, etc.) 

Na próxima segunda-feira, os alunos do 11º e 12 º anos retomam presencialmente algumas das suas 

atividades letivas. Os alunos do 11º ano terão aulas presenciais duas manhãs por semana e os alunos 

do 12º ano uma manhã por semana. Nas disciplinas cuja atividade presencial não seja retomada 

continuará a ser mantido o sistema de aulas à distância. 

Todas as turmas foram divididas em dois turnos para que o número de alunos por sala seja o 

recomendado pelas orientações do Governo e do Ministério da Saúde. Cada turno ocupará sempre 

a mesma sala sempre que esteja na escola. 

Diariamente, serão feitas limpezas e higienizações regulares das instalações escolares e serão 

distribuídas máscaras a alunos, professores e funcionários.  

Foram definidos percursos de circulação e colocada sinalética na escola para prevenir aglomeração 

de alunos e professores. Serão encerrados os serviços e os espaços não essenciais às atividades 

letivas (bufetes/bares, salas de apoio, salas de convívio de alunos e outros). 
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Cabe agora aos alunos e às famílias uma responsabilidade acrescida na manutenção do confinamento 

que continua a vigorar, de forma a evitar que o contágio possa acontecer por permanência em 

espaços públicos e outros locais fora da escola e da casa de cada um. Todos nós somos responsáveis 

pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos e pelas consequências dos nossos atos. A 

facilitação de alguns comportamentos pode por em causa a saúde da comunidade em que nos 

inserimos. 

Conto com a colaboração de todos para que o regresso e a permanência na escola sejam feitos em 

segurança.   

Cada um depende de si, mas todos dependemos de todos! Vamos fazer este regresso com a maior 

serenidade e confiança possíveis! 

 

Vila nova de Famalicão, 14 de maio de 2020 

 

Maria Helena Pereira, Diretora Agrupamento de Escolas D. Sancho I 

 

 


