Uma PALAVRA aos Encarregados de Educação
No início deste ano letivo, tão atípico, senti-me na obrigação de dedicar
algumas PALAVRAS aos Encarregados de Educação do Agrupamento de
Escolas de Santo António.
Todos sabemos que a escola vai começar e quero dizer-vos que temos tudo
preparado para receber os vossos educandos, seguindo as orientações do
Ministério da Educação e da Direção Geral da Saúde, acompanhados pela
Proteção Civil Municipal.
Estamos a fazer o nosso melhor, gerindo equilíbrios e tentando que a
confiança seja ponto de honra no nosso dia a dia. Confiança naqueles que
trabalham nesta Escola Pública e confiança na colaboração das famílias,
mais do que nunca tão necessária.
Todos conhecemos as inquietações que nos inundam devido ao vírus
residente e, por isso, apelo para diversas precauções que temos de seguir
através de uma ação conjunta entre a ESCOLA e a FAMÍLIA.
Todos os alunos vão receber, no dia 17 de setembro, um conjunto de regras
e procedimentos, dados pelo seu Diretor de Turma. Peço que leiam, com
eles, esses procedimentos e os façam sentir a importância do cumprimento
dessas regras para a defesa da saúde de TODOS.
Nas Escolas Básicas e Jardins de Infância os horários e as regras encontramse junto de cada estabelecimento.
Peço que digam aos vossos educandos para não partilharem os seus
pertences, estarem sempre junto do seu grupo/turma e, no percurso
escola/casa, casa/escola, adotarem as mesmas medidas de segurança.
Se o seu educando estiver com sintomas de doença, não o envie para a
escola.
Criámos horários para diminuir o número de alunos de manhã e de tarde,
prolongando o horário da tarde para que os alunos não tenham de vir à
escola mais dias de manhã.

Os Encarregados de Educação poderão contactar com a Direção e com o
Diretor de Turma, preferencialmente via email, ou telefone.
Iremos pôr em prática muitas medidas de prevenção, mas sozinhos não
conseguiremos vencer as adversidades.
Conto com o vosso apoio,
A ESCOLA SOMOS TODOS NÓS!
A Diretora
Manuela Espadinha

