INFORMAÇÃO
REGRESSO AO ENSINO PRESENCIAL | E@D
No seguimento da Comunicação efetuada pelo Presidente do Conselho de Ministros, a direção do
Agrupamento de Escolas Vila Nova de Poiares informa que:
•
•
•

•

•

•

•
•
•

Continuam as atividades educativas e letivas, em regime presencial, para o Ensino Pré-Escolar e
1.º Ciclo do Ensino Básico;
Retomam as atividades educativas e letivas, em regime presencial, os 2º e 3º CEB (5.º ao 9.º
anos), de acordo com o horário estabelecido para cada turma no início do ano letivo;
Continuam as atividades educativas e letivas, em regime de Ensino à Distância (E@D), para o
Ensino Secundário (Cursos Científico-Humanísticos e Cursos Profissionais), de acordo com o
horário estabelecido para cada turma no início do ano letivo. O professor titular de cada
disciplina, na primeira aula da semana, dará indicações sobre as sessões síncronas e assíncronas;
Atendendo ao caráter técnico de algumas disciplinas, os alunos dos Cursos Profissionais poderão
ter atividades letivas presenciais na escola sede, à semelhança do que aconteceu no final do 2.º
período. Os alunos serão informados com antecedência, pelos professores, sempre que se
verifique essa necessidade;
O fornecimento de transportes e refeições escolares aos alunos está assegurado. Contudo, na
escola EB 2,3/S Dr. Daniel de Matos, as refeições de 5 de abril devem ser marcadas, pelos alunos
ou encarregados de educação, até às 10h30 no quiosque (que se encontra no bloco polivalente)
ou através do programa ASTUTO on-line;
No início do 3.º período, será fornecido um kit gratuito de 3 máscaras aos alunos dos 1.º ao 12.º
anos. À exceção das crianças da educação pré-escolar e dos alunos do 1.º CEB (1.º ao 4.º anos),
mantêm-se a obrigatoriedade de utilização de máscara em todo o espaço escolar;
A testagem do pessoal docente e não docente (dos 2º e 3º ciclos) está prevista para a primeira
semana de abril;
Encontramo-nos a aguardar informações/orientações sobre o processo de vacinação do pessoal
docente e não docente;
Alunos, pessoal docente e não docente e demais comunidade educativa estão obrigados à
desinfeção das mãos à entrada de todos os estabelecimentos de educação e ao cumprimento de
medidas de prevenção e controlo da transmissão da COVID-19, tais como o distanciamento entre
pessoas, higiene pessoal (lavagem das mãos e etiqueta respiratória) e utilização de proteção
individual (máscaras);
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•

•

Os pais/encarregados de educação que acompanham os filhos devem evitar aglomerados à
entrada dos Centros Escolares e da escola EB 2,3/S Dr. Daniel de Matos, abandonando
rapidamente o local após a entrega/recolha dos seus educandos;
Solicitamos que privilegiem a via digital (secretaria@aepoiares.edu.pt) ou telefónica (239 429
410) no contacto com os serviços administrativos.

Mais do que nunca, é importante que cada um se proteja, para que nos protejamos todos!!!
TODOS dependemos de TODOS!

Vila Nova de Poiares, 02 de abril de 2021
O Diretor do AE VNP

_____________________________________
(Eduardo Torres Sequeira)
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