
 
 

INFORMAÇÃO 

 

Assunto: Regresso às aulas em regime presencial (11.º e 12.º anos de escolaridade) 

 

Após várias semanas de confinamento, Portugal regressa, de forma faseada e progressiva, a 

algumas das rotinas habituais. É natural que predominem ainda sentimentos de incerteza e 

medo relativos à exposição ao vírus. Contudo, gradualmente, de acordo com o plano 

apresentado pelas autoridades civis, será possível recuperar algumas atividades quotidianas, 

em segurança, se cumpridas com rigor as recomendações da Direcção-Geral da Saúde e 

demais entidades com responsabilidade. 

Assim, também o nosso Agrupamento de Escolas tem-se vindo a preparar para receber, na 

Escola Básica Mondim Oeste (dado a Escola Básica e Secundária se encontrar com obras de 

requalificação), os alunos e professores dos 11.º e 12.º anos do Ensino Regular: reuniões dos 

docentes, reuniões dos diretores de turma com os encarregados de educação, higienização 

das instalações, formação dada pelo Exército aos nosso pessoal não-docente e a Atualização 

do Plano de contingência do Agrupamento - COVID-19. 

Desta forma, apraz-me informar toda a Comunidade Educativa, de modo particular os 

Encarregados de Educação dos alunos cujo regresso à escola ocorrerá a partir do dia 18 de 

maio, de que a nossa escola, os docentes e assistentes estão preparados para garantir o 

retorno dos nossos alunos em condições de segurança às aulas presenciais. Tem sido imenso 

o trabalho ao longo das últimas semanas no sentido de garantir as melhores condições para 

que, no escrupuloso cumprimento das normas estabelecidas, e apesar dos naturais 

constrangimentos, todos possamos sentir-nos mais seguros possível na nossa escola. 

Apelo, a todos os que vamos estar na escola, para que cumpramos e façamos cumprir as regras 

de distanciamento social, procedamos à lavagem frequente das mãos e sua desinfeção, assim 

como ao uso correto e contínuo da máscara. 

O sucesso deste regresso, tal como a saúde e segurança de todos, depende das atitudes e 

comportamentos que cada um adota. 

 

Agradeço o esforço e empenho que todos têm tido para que a nossa escola continue a 

funcionar (quer em regime não presencial quer agora novamente com o regime presencial). 

 

Mondim de Basto, 15 de maio de 2020 

 

 


