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ABERTURA DO ANO LETIVO 2020/2021
ACOLHIMENTO
Compete-me uma palavra de acolhimento e de esperança para todos os que
compõem este corpo escolar que é o Agrupamento de Escolas de Albufeira.
Vivemos ainda com alguma incerteza a evolução da pandemia, o que nos leva a
fazer um primeiro apelo a todos, para que deixemos a comodidade das nossas
evidências e nos tornemos mais livres empenhando-nos na responsabilidade do
que se espera de nós.
Nestes tempos todos temos que evoluir mais em responsabilidade, porque há
medidas que só dependem da vontade de cada um em prol de todos.
As escolas do agrupamento estão sobrelotadas. Há mais turmas do que as
instalações comportam, pelo que os horários foram subdivididos pelos turnos do
dia de forma a tentar atribuir uma sala a cada turma. Fez-se o que foi possível.
Como é do conhecimento geral o Ministério da Educação impôs que as aulas
deverão decorrer normalmente, de forma presencial, não tendo sido permitida
qualquer alteração na composição do número de alunos por turma.
Até ao final desta semana (de 07 a 11 de Setembro) serão afixados os horários.
As aulas começarão com as habituais receções nos dias 17 e 18 de setembro e que
este ano mais se justificam, de acordo com o plano que vai ser afixado e aqui será
divulgado.
Alerta-se todos os encarregados de educação que nos dias 17 e 18 de Setembro
não haverá serviço de refeitório regular. Os que tenham necessidade de almoçar
nestes dias deverão, antecipadamente, comunicar à Coordenação das Escolas até
ao dia 15 de Setembro para combinar a hora a que devem levantar a refeição.
Alerta-se que no mês de setembro o bufete/bar só reabrirá em outubro. Compete
aos pais e EE preparar o suplemento alimentar (lanche) para o meio da manhã ou
da tarde.
Nos primeiros dias de receção será entregue um Kit a cada aluno composto por 3
máscaras que terão capacidade para 25 lavagens. Deverão responsabilizar-se pela
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sua manutenção contra perdas indesejáveis. Não é permitido entrar na escola sem
máscara, e apela-se a que todos sejam cumpridores de boas regras de conduta
para evitar problemas disciplinares indesejáveis.
Aos pais e EE solicita-se a maior colaboração com os órgãos das escolas porque
todos queremos e desejamos o sucesso e bem estar de TODOS os alunos e adultos.
Desde logo esperamos que nos sejam comunicadas todas as situações de que
tenham conhecimento e tenhamos de encaminhar para as estruturas de saúde
pública.
A incerteza destes tempos exige de todos alguma prudência quanto a juízos de
valor sobre os outros e sobre os condicionalismos e dificuldades de cada escola e
agrupamento.
Deverão consultar os mapas com a calendarização das receções que estarão
disponíveis no prazo de 48 horas.
Informo que todos os professores e assistentes (administrativos e operacionais)
vão fazer o teste ao SARS COVID 2 antes do início das aulas.
Desejo um bom ano para todos.
Albufeira, 07 de setembro de 2020

Domingos
Augusto Ramos
Mendes
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