
 

 

Caros pais, 

 

É com grande alegria que damos as boas-vindas aos vossos educandos na quarta-feira, 2 de 
setembro de 2020, para este novo ano escolar! 
 

Os alunos do 6º ao 12º ano serão recebidos pelo seu professor principal às 8h25.  
Receberão um e-mail na terça-feira, 1 de setembro, indicando qual sala a que os seus educandos 
se deverão dirigir diretamente e onde os professores principais os esperarão. 
 
Os alunos da primária e pré-primária entrarão acompanhados pelo seu professor, a partir das 
8h45, conforme a organização enviada pela direção da primária. 
 
Este início de ano letivo e regresso às aulas decorrem num contexto que não sendo necessário 
recordar, moldou obviamente a sua preparação. 
 
Apoiámo-nos nas recomendações do Ministério da Educação Nacional e da Juventude (MENJ) 
e nas orientações da Direcção-Geral das Instituições de Ensino em Portugal (DGEstE) para 
preparar nas melhores condições este início de ano letivo, obviamente singular. 
 
Esta preparação foi baseada em três prioridades: 
 
1) Garantir o regresso às aulas presenciais nas melhores condições para que se garanta 
e proteja a saúde dos alunos e funcionários: 
 

• Já foi realizada formação para gestão da crise sanitária e dos gestos de barreira 
para o pessoal não docente e será realizada para os professores durante o dia da 
“pré-rentrée”. 

• A limpeza dos locais foi igualmente realizada e sê-la-á de forma muito regular 
durante os períodos de aulas. 

• A mobilização do pessoal de saúde escolar possibilitou a atualização dos 
protocolos de saúde e do protocolo médico em caso de declaração de uma 
situação de infeção por Covid-19 no estabelecimento. 

• Um protocolo especial para o ensino pré-primário foi elaborado devido às 
especificidades da receção das crianças mais novas. 

• Um protocolo específico foi igualmente elaborado para o serviço de restauração 
que prevê nomeadamente que a sala polivalente do edifício E seja temporariamente 
transformada em refeitório, para os alunos do ensino pré-primário, libertando assim 
espaço adicional para o serviço de restauração dos restantes alunos. 

• Também existe um protocolo para o transporte escolar. 
 
Todos estes documentos ser-lhe-ão enviados para que tenha conhecimento e possa sensibilizar 
os seus educandos na preparação do regresso à escola. Agradecemos desde já a sua atenção 
e compreensão, em particular para as condições restritivas de acesso à escola, para os pais: 
apenas os pais dos alunos da pré-primária terão permissão para entrar no estabelecimento, para 
deixar o seu filho, nas condições detalhadas no protocolo específico para este nível de ensino. 
 
2) Preparar, formar e apoiar os alunos no contexto sanitário particular: 
 

• O dia de regresso às aulas terá como principal objetivo relembrar as normas 
sanitárias por parte dos professores que receberão os seus filhos: gestos 
barreira, higienização das mãos, uso de máscara para todos os adultos e para alunos 
a partir do CM2 em todas as áreas do estabelecimento escolar, tanto fechadas 
como abertas. 



• Serão distribuídas máscaras aos alunos no início do ano letivo: todos os alunos 
a partir do 5º até ao 12º ano receberão um kit de três máscaras certificadas, laváveis 
e reutilizáveis 25 vezes (o que garante o cumprimento das instruções de uso da 
máscara durante 75 dias letivos). 
Os alunos do 5º ao 12º ano terão, portanto que vir, no primeiro dia de aulas, 
com a sua própria máscara. 

• Será realizada, diariamente, uma medição de temperatura à entrada no 
estabelecimento escolar. Se o aluno estiver com temperatura acima de 37,8°C 
não será autorizado a entrar e será encaminhado para a sua família. 

• Numerosos cartazes (nos corredores, nas salas ...) relembrarão a obrigação de 
respeitar estas normas sanitárias. 

• Os planos de circulação no estabelecimento, para limitar o contacto, estarão 
marcados no chão a vermelho. 

• Os agentes de saúde escolar, médica e enfermeira da escola, estarão presentes 
para apoiar os alunos (medico@lfip.pt e enfermeira@lfip.pt). 

• Um apoio psicológico também será possível. Uma nova psicóloga escolar, a tempo 
inteiro, assumirá as suas funções no dia 1 de setembro (cop@lfip.pt). 

• Foram realizados ajustes nos horários escolares visando facilitar a gestão dos 
fluxos de circulação dentro do estabelecimento de ensino: 

• Para o 4º e 5º ano: os alunos destas turmas terminarão as aulas da manhã 
ao meio-dia (em vez de 11h45) e de tarde às 16h20. Esta medida permitirá 
espaçar as saídas no final do dia.  

• Os horários dos alunos no secundário foram realizados para que a primeira 
aula da tarde possa ser adiantada para as 12h40 e as refeições servidas às 
13h35. O disposto apenas será aplicado se se constatarem dificuldades 
(atraso na passagem no refeitório) devido às restrições do protocolo 
sanitário.  

• Por último, a prática de desportos (ténis de mesa, futebol, basquete) será proibida 
no recreio. 

 
3) Ter em conta os efeitos do confinamento na aprendizagem dos alunos e a necessidade 
de garantir a continuidade pedagógica como parte integrante do início ano letivo de 2020: 
 
 

• Um ponto de situação e um diagnóstico da aquisição de noções e competências 
serão realizados por todos os professores durante os primeiros dias do ano letivo, 
para garantir que não haja atrasos na aprendizagem e para apoiar os alunos, cujo nível 
de domínio desses conceitos ou noções adquiridas seja frágil. 

 
• Os dispositivos de apoio aos alunos serão reforçados: na primária, horários 

específicos permitirão o acompanhamento dos alunos. No 2º e 3º ciclo assim como no 
secundário, os assistentes de educação estarão, desde o início, mobilizados no apoio 
aos alunos em dificuldade. Estas medidas apoiar-se-ão nas avaliações realizadas no 
final do ano letivo anterior. 

• Os professores estarão à sua inteira disposição para apoiar a escolaridade do seu 
educando. 
 

 As habituais reuniões de início de ano letivo entre pais e professores não terão lugar 
presencialmente, mas sim de acordo com as seguintes modalidades: 
 

• Reuniões via google meet ser-vos-ão propostas com o professor 
primário ou o diretor de turma do seu educando, para a apresentação do projeto 
pedagógico do ano letivo. A planificação ser-vos-á transmitida posteriormente. 

• Para os pais dos alunos do 6º ao 12º ano, ser-lhes-á enviada, pelos 
professores das diferentes disciplinas, uma comunicação escrita para apresentação dos 
projetos pedagógicos das respetivas disciplinas. 

 
 
Estas prioridades têm um objetivo: conseguir, consigo e com os seus educandos, conciliar os 
difíceis constrangimentos impostos pela atual crise sanitária, e o desejo de restabelecer um 
ambiente sereno, propício à aprendizagem e ao desenvolvimento pessoal, e igualmente ser 
capaz de restabelecer uma vida coletiva, com óbvias limitações, mas que todos tanto desejamos. 
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Será com a união do empenho incondicional de todo o pessoal, do sentido da responsabilidade 
dos vossos educandos e do vosso apoio, que seremos bem-sucedidos na superação desta 
prova. 
 
Bom inicio de ano letivo a todos, 
 
Com os meus melhores cumprimentos, 
 
O diretor, 
Patrick LEMIERE 
 
 
 
 


