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170525 - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE FERREIRA DO ZÊZERE 

 

COMUNICADO 

Caros Encarregados de Educação 

O Governo aprovou em Conselho de Ministros, uma estratégia gradual de levantamento de medidas 

de confinamento no âmbito do combate à pandemia da Covid19, nos termos da qual definiu o dia 

15 de março como data de retoma das atividades em regime presencial da educação pré-escolar e 

do 1º ciclo do ensino básico. 

Seguindo as orientações da Direção-Geral de Saúde (DGS) e a orientação conjunta DGS/DGEstE/ISS 

sobre o programa de rastreios laboratoriais para SARS-COV-2, terá início, na semana de regresso ao 

ensino presencial, um processo de testagem nos estabelecimentos de educação e ensino, para os 

níveis acima identificados e que se prolongará ao longo do ano letivo.  

Assim, entre 16/03 e 19/03 todo o pessoal docente e pessoal não docente da educação pré-escolar 

e 1º ciclo do ensino básico será testado. 

Outras orientações 

• O horário de funcionamento dos Centros Escolares retomará o estabelecido no ensino 

presencial: 

- Centro Escolar de Areias – 7h:30 / 18h:30 

- Centro Escolar de Ferreira do Zêzere – 8h:30 / 18h:30 

• O acesso aos Centros Escolares retomará as regras instituídas antes da suspensão das 

atividades letivas em janeiro (alterações a negrito e sublinhado). 

Assim: 

Centro Escolar de Areias 

 - Alunos transportados pela Autarquia realizam o acesso pelo portão automóvel  

 - Alunos transportado pelos pais/Encarregados de Educação realizam o acesso pelo portão principal 
 

Centro Escolar de Ferreira do Zêzere 

 - Alunos transportados pela Autarquia realizam o acesso pelo portão automóvel  

 - Alunos transportado pelos pais/Encarregados de Educação: 

Pré-Escolar – Acesso pelo portão dos degraus das 08h.30 às 09h:00. A partir das 09h:00, acesso 

pelo portão principal. 

1º Ciclo – Acesso pelo portão principal a partir das 09h:00 
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• Uso obrigatório de máscara pelos pais/pessoas designadas que venham pôr/buscar as crianças; 

• Uso obrigatório de máscara por parte de todos os docentes e não docentes; 

• Na próxima aquisição de máscaras por parte do Agrupamento será também distribuído um kit a 

cada aluno do 1ºciclo; 

O seu uso não é, no entanto, obrigatório. É aconselhado e depende de decisão do encarregado 

de educação; 

• Aos pais/encarregados de educação é pedido que não entrem no edifício quando entregam as 

crianças; 

• No caso das crianças apresentarem febre ou quaisquer sintomas de doença, solicitamos aos 

pais/encarregados de educação que não as tragam à escola; No caso dos mesmos serem 

detetados durante o período letivo, os pais/encarregados de educação serão contactados para 

virem buscá-los à escola; 

• As crianças não devem trazer objetos e brinquedos de casa; 

• Os lanches da manhã e tarde devem ser, preferencialmente, enviados em sacos de papel. 

• O retorno às aulas implica também o retomar: 

-das Atividades de Animação e Apoio à Família (Pré-escolar); 

-das AEC presenciais (1ºCiclo); 

-dos apoios educativos nas suas várias modalidades; 

-das assessorias de Educação Musical e Educação Física no 1º ciclo; 

-das terapias (Psicologia, Terapia da Fala, Fisioterapia e Terapia Ocupacional) 

 

Neste momento de regresso ao ensino presencial, que toda a comunidade educativa desejava, é 

importante relembrar que o sucesso desta medida depende em grande parte do nosso 

comportamento social. É imprescindível contar com a colaboração de todos para que o retorno às 

aulas seja um sucesso. 

Certa da nossa disponibilidade e vontade a direção do Agrupamento encontra-se, como sempre, 

disponível para colaborar com todos na procura de soluções educativas para as crianças e jovens de 

Ferreira do Zêzere. 

 

A Diretora 

Maria Isabel Saúde Ferreira da Silva 
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