151865 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GENERAL SERPA PINTO - CINFÃES

Exmo Senhor
Encarregado de Educação
Num tempo tão estranho como este que estamos a passar e em que todos fomos obrigados a alterar as
nossas vidas em nome da causa maior que é a saúde, venho dirigir-me a todos vós para partilhar convosco um
conjunto de orientações que considero relevantes no processo de abertura do ano letivo, de modo a tentar minimizar
os riscos de infeção por SARS-Cov-2.
Assim, e de acordo com as Orientações do Ministério da Educação e da DGS, as aulas serão lecionadas em
regime presencial, prevendo-se a possibilidade de mudança para um regime misto ou mesmo não presencial, sempre
que a evolução da pandemia assim o exija, sempre de acordo com as autoridades de saúde.
As escolas do Agrupamento General Serpa Pinto de Cinfães construíram um plano de contingência, face à
pandemia, onde estão definidas todas as situações possíveis e quais os caminhos e decisões a tomar. Estamos no meio
de uma pandemia e não podemos facilitar até porque, desta vez, é a saúde de todos que devemos ajudar a proteger,
não descurando a necessidade de garantir as condições de aprendizagem de todos os alunos. Um enorme desafio que
só será ultrapassado, com sucesso, com a participação e colaboração ativa de todos.
Na impossibilidade prática de, a exemplo de anos anteriores, começar o ano letivo com um encontro com
todos os Encarregados de Educação, dirigimo-nos hoje a todos com a intenção de indicar algumas das estratégias que
vamos aplicar na persecução dos nossos objetivos. Naturalmente este contacto não inviabiliza a possibilidade de
serem ainda agendadas, a seu tempo, reuniões, convocadas pelos respetivos diretores de turma, para as quais
solicito, desde já, a vossa melhor atenção e presença, salvaguardando necessariamente todas as regras e orientações
da DGS.
As principais orientações que visam a prevenção e controle da transmissão do Covid-19 nas escolas serão:
- Salvaguardar o distanciamento entre as pessoas;
- Estabelecer o uso obrigatório da máscara como equipamento de proteção individual, para todos os alunos a
partir do 2º Ciclo;
- Assegurar a higiene ambiental, como a limpeza, desinfeção e ventilação adequada dos espaços educativos;
- Assegurar a lavagem e desinfeção constante e permanente das mãos antes e depois de cada atividade ou
aula, antes e depois das refeições e antes e depois das idas à casa de banho;
- Fazer respeitar a norma de que não se devem deslocar para a escola pessoas com sintomas sugestivos de
Covid 19, nomeadamente com temperatura corporal igual ou superior a 38 graus.
- Contactar a escola, preferencialmente através do diretor de turma, caso surja alguma situação suspeita no
seio das famílias e/ou dos seus contactos próximos;
- Zelar pela higiene de máscaras e roupas, tentando assegurar a sua troca diária.
O Agrupamento tomará ainda as seguintes medidas:
Oferecer um kit de três máscaras certificadas laváveis e reutilizáveis a todos os alunos do 2º e 3º ciclos.
Construir horários cruzados de forma a que os alunos tenham intervalos desfasados.
Uma última palavra para lembrar que o sucesso só está garantido se todos, escola e famílias, contribuírem com a sua
parte no cumprimento das regras higiénico-sanitárias públicas conhecidas, publicitadas pela Direção Geral de Saúde.
Este é um desafio para todos até porque desta vez é a saúde de uma comunidade inteira que está em causa.
Com os melhores Cumprimentos
Manuel António Pereira
(diretor)

