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ANO LETIVO 2021/2022 

 

O AE Figueira Norte dá as boas-vindas a todos os alunos e encarregados de educação, fazendo votos de que 

este ano letivo 2021-22 seja um ano de sucesso! 

Dando continuidade ao cuidado acompanhamento que alunos e encarregados de educação receberam 

durante o ano lectivo anterior, aqui estamos, de novo, preparados para receber todos os alunos. 

De seguida são dadas algumas informações acerca de procedimentos a adotar no regresso às aulas: 

 Os alunos devem entrar na escola com máscara devidamente colocada; 

 Para evitar que se reúnam muitas pessoas no bufete, durante os intervalos, sugere-se que os alunos 

tragam para a escola o seu lanche devidamente protegido; 

 As mochilas devem trazer apenas o material necessário para as aulas diárias, já que os cacifos não 

devem ser partilhados; 

 Os alunos não devem partilhar qualquer tipo de objetos ou material escolar; 

 Os alunos não devem permanecer no estabelecimento de ensino por período superior ao estritamente 

necessário, cumprindo o seu horário; 

 Na comunicação escola/família, deve ser privilegiada a via telefone (da escola) ou os meios digitais (e-

mail do diretor de turma); 

 Na primeira semana de atividades letivas realizar-se-á uma reunião presencial, devidamente 

calendarizada, para encarregados de educação. Nesta reunião, por razões de segurança e saúde, deve 

estar presente só um elemento, ou o encarregado de educação ou seu representante; 

 Ao longo do ano letivo, o atendimento aos encarregados de educação será preferencialmente através 

de videoconferência ou presencial previamente agendado. 

No que respeita o ambiente escolar, a reorganização do espaço visa: 

 Aplicação de medidas recomendadas  

 Distanciamento físico através de espaçamento entre pessoas, sinalética e marcação de 

lugares/espaços escolares;  

 Higienização das mãos, etiqueta respiratória e uso de máscara obrigatório para alunos, 

pessoal docente, pessoal não docente e pessoal externo à escola; 

 Identificação da área de isolamento equipando-a com matérias recomendados 

(termómetro, luvas, máscara, … ) 

 Limpeza geral a todo o estabelecimento de ensino (limpeza e desinfeção de superfícies). 
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Com base nas “ORIENTAÇÕES” definidas pelo Governo em cumprimento das orientações da Direção-Geral da 

Saúde (DGS) aplicam-se as seguintes medidas:  

Os alunos, bem como o pessoal docente e não docente, com sinais ou sintomas sugestivos de COVID-19 

não se devem apresentar na escola. Quem tiver sintomas deve contactar a Linha SNS24 (808 242 424), 

ou outras linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e proceder de acordo com as 

indicações fornecidas pelos profissionais de saúde; 

 

 Dever de permanência em casa perante quaisquer sinais e/ou sintomas de doença, de acordo 

com a Norma n.º 020/2020 da DGS, como: 

o  Tosse de novo ou agravamento do padrão habitual; 

o Febre (temperatura corporal ≥ 38,0ºC) sem outra causa atribuível; 

o Dispneia / dificuldade respiratória sem outra causa atribuível; 

o Anosmia (perda de olfacto), ageusia (perda de paladar) ou disgeusia (alterações de 

paladar), de início súbito. 

 

Perante um caso suspeito de COVID-19, quando se trate de um aluno, este será encaminhado para a área de 

isolamento, acompanhado por um adulto (responsável da área de isolamento), através dos circuitos definidos. 
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 O encarregado de educação será imediatamente contactado por telefone, que deverá dirigir-se à escola 

em veículo próprio; 

 Na área de isolamento, o encarregado de educação contacta a Linha SNS24 (808 242424) ou outras 

linhas telefónicas criadas especificamente para o efeito, e proceder-se-á de acordo com as indicações 

fornecidas. O Diretor ou o ponto focal do estabelecimento pode realizar o contacto telefónico, se tiver 

autorização prévia do encarregado de educação; 

 Se o encarregado de educação não contactar o SNS 24 ou outras linhas criadas para o efeito, o Diretor ou 

o ponto focal do estabelecimento informará a Autoridade de Saúde Local da situação, de forma a facilitar 

a aplicação de medidas de Saúde Pública aos contactos de alto risco, bem como a sede do Agrupamento. 

Cumprindo escrupulosamente com as normas de segurança da DGS, tudo 

está pronto para começar: equipamentos desinfetados, salas limpas e 

arejadas, percursos delimitados, espaços seguros para refeições e 

recreio, gel desinfetante disponível por todos os espaços da escola. 

 

Estas recomendações não substituem uma leitura atenta do Referencial das Escolas. 

 

Votos de bom ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 


