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Comunicação às Famílias – Abril 2021 

Caras famílias, face à atual situação epidemiológica que vivemos e às medidas decretadas até ao 

momento, somos a informar que: 

• Dia 5 de Abril recomeçam as atividades letivas  

-Pré-escolar e 1º ciclo darão continuidade ao Regime Presencial, já (re)iniciado em 15 de março, 

com o horário próprio do regime presencial; 

-2º e 3º ciclos (5ºano até ao 9º ano escolaridade) retomam o Regime Presencial, com o horário 

distribuído no início do ano e regras de acesso à escola iniciais; 

- Ensino secundário mantém o Regime Não Presencial, previsivelmente até dia 19 de abril. Os 

horários online poderão sofrer alguns ajustes, nomeadamente o momento de encontro com o 

diretor de turma. O restante funcionamento mantém-se. 

Mantêm-se as orientações previstas no “Plano de Aprendizagens SeR+ em 2020/2021”, em cada 

ciclo, com o regime de funcionamento previsto para o momento. 

Relembra-se que todas as regras do regime presencial, constantes do Plano de Contingência, 

voltam a estar novamente em vigor, nomeadamente: 

-uso obrigatório e permanente da máscara, dentro e fora do recinto escolar; 

-entradas e saídas da escola (utilizar as portas de entrada/saída inicialmente atribuídas); 

-percursos dentro da escola e distanciamento; 

-obrigatoriedade de comunicar à escola sempre que há sintomas próprios da Covid19; 

-impossibilidade de frequentar a escola, caso o aluno tenha febre ou outros sinais de Covid19; 

 

Os Educadores, Professores Titulares de Turma e/ou Diretores de Turma realizarão reuniões com 

os Encarregados de educação, via Zoom, entre 5 e 9 de abril em horário a agendar pelos 

próprios.  

Na segunda-feira, dia 5 de abril, os diretores de turma, do ensino secundário, mantêm a reunião 

semanal com a sua turma.  

Gostaríamos, ainda, de dar conhecimento à comunidade educativa que o resultado da avaliação 

do Plano SeR+ 20/21 foi francamente positivo, o que se deve, sobretudo, à articulação entre 

todos, alunos, professores, técnicos e famílias e que estamos certos que EM REDE, de forma 

presencial, a distância ou em regime misto, poderemos contar com a responsabilidade dos 

alunos, o acompanhamento das famílias e o incansável profissionalismo dos diferentes 

profissionais. Obrigada a todos! Juntos vamos SER+ Daniel Sampaio!  
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