Exmo./a. Senhor/a Encarregado/a de Educação
A 5 de abril de 2021, inicia-se o 3º período, com o reinício do ensino presencial para o 2º e 3º ciclos,
mantendo-se em vigor todas as medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica da
doença COVID-19 e o horário definido no início do ano letivo.
Relembra-se que se mantêm, em cumprimento com as orientações da DGS e do Ministério da Educação, as
seguintes diretrizes:
1.
2.
3.
4.
5.

O acesso ao espaço escolar só é possível com a utilização de máscara de proteção individual;
Higienização das mãos à entrada do estabelecimento de ensino;
Circular unicamente no percurso sinalizado;
Respeitar o distanciamento social, 2 metros;
Será permitido unicamente o acesso ao espaço escolar ao encarregado/a de educação do/a aluno/a, por
marcação;
6. O/A encarregado/a de educação entregará e recolherá a criança/o aluno no portão exterior da escola, não
podendo entrar no espaço escolar.
7. O/A encarregado/a de educação, quando se dirigir à escola para levar ou entregar a criança/o aluno,
deverá trazer máscara.
8. Os horários de receção e entrega das crianças/dos alunos deverão ser respeitados de forma a evitar
aglomerados à entrada do Jardim de Infância/escolas.
9. Se a criança/o aluno tiver uma temperatura acima de 37º C, ou dor de cabeça, ou diarreia, ou dor de
garganta, ou vómitos, não o/a deve trazer para a escola e deverá ligar para a Linha SNS24 (808 242424).
10. No pré-escolar, a criança deverá trazer um segundo par de calçado (crocs, ou outros), que deixará na
escola, para ser usado no seu interior. Também, não pode trazer nenhum brinquedo, livro, ou qualquer
outro objeto, fazendo-se acompanhar unicamente pela mochila.
11. A criança/o aluno não pode permanecer na escola para além do período estritamente necessário.
Também, se informa que o calendário escolar foi alterado pelo Despacho nº 1689-A/2021, 12 de fevereiro,
sendo o final do ano letivo diferenciado por anos e escalões:
Pré-Escolar
1º Ciclo
2º Ciclo
7º e 8º anos
9º ano

Termina a 8 de julho
Termina a 8 de julho
Termina a 8 de julho
Terminam a 23 de junho
Termina a 18 de junho

Ciente que contaremos com a colaboração de todos.
Desejo a todos uma Santa e Feliz Páscoa
Corga do Lobão, 01de abril de 2021
O Diretor
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