
Carta Aberta a todos os EE e Alunos

Caros Pais e EE, Caros Alunos,

Começo por  desejar a todos um excelente ano letivo, quer em termos pessoais, quer em 

termos académicos.

A par das saudações iniciais,  quero deixar aqui expressa uma  palavra de confiança e de 

esperança.  Confiança  no  Agrupamento  e  na  sua  organização;  Esperança  de  que,  juntos, 

continuaremos a ficar bem; Esperança de que em breve tudo retome a sua normalidade.

Contudo este  ano,  pelo  menos para já  e  de acordo com as orientações  do Ministério  da 

Educação, organizar-nos-emos como no ano letivo transato: usar máscara, manter o mais possível 

as turmas-bolha, manter o distanciamento social e a higienização dos espaços. Tudo em nome 

da prevenção e do bem-estar de todos.

Este  ano  retomaremos  as  habituais  receções  aos  alunos,  as  quais  serão  assinaladas  em 

calendário próprio. Queremos retomar uma relação de maior proximidade, pese embora o facto de a 

comunicação nunca ter estado ausente. 

Relembro os canais de comunicação que privilegiamos: mails institucionais dos Diretores de 

Turma, Professores Titulares, Coordenadoras de Escola; mail da Direção (direcao@aearibeiro.edu.pt); 

mail da Diretora (isabel.marques@aearibeiro.edu.pt); Inovar Alunos Consulta; plataforma TEAMS e 

Webex, contactos diretos com os Serviços Administrativos (secretaria@aearibeiro.edu.pt); página do 

Agrupamento. Algumas reuniões dos Diretores de Turma com os EE de alguns anos de escolaridade 

irão manter-se à distância, sendo os EE informados em tempo útil.

As escolas do concelho de Oeiras irão funcionar por semestres, o que permitirá fazer uma 

avaliação das aprendizagens mais criteriosa, mais formativa e mais vocacionada para a melhoria dos 

resultados de todos e de cada um.

A todos os nossos alunos, deixo aqui uma mensagem de bom regresso, fazendo votos de 

que tenham muito sucesso e sobretudo que sejam FELIZES.

Conto  com  todos  para  podermos  prestar,  cada  vez  mais,  um  serviço  público  que  vá  ao 

encontro das vossas expectativas.

Bem Hajam!

Isabel Marques

13 de setembro de 2021
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Calendário 

Dias Informações/Atividades

15 setembro
4ª Feira

 16.00h - Receção aos EE da EB Pedro Álvares Cabral

 17.30h - Receção aos EE da EB de Talaíde

16 de setembro
5ª Feira

 9.00h - Receção aos  EE do Pré Escolar da EB de Porto Salvo

 17.00h - Receção aos EE 1º e 2º ano da EB de Porto Salvo

 18.30h - Receção aos EE do 3º e 4º ano da EB de Porto Salvo

17 de setembro
6ª Feira

 Início das atividades letivas para todos os anos

 8.45h - Receção aos EE dos alunos do 5º ano pela Diretora – 
Biblioteca da Escola. Os alunos serão recebidos pelos 
respetivos Diretores de Turma e irão para as salas de aula. 
Os EE, após a receção pela Diretora, serão encaminhados às 
salas. Um calendário mais pormenorizado será divulgado 
em breve.

 Os alunos do 5º e 6º anos entrarão às 8.15h.

 Os alunos dos anos subsequentes entrarão às 8.45h

 Os horários de todos os alunos da Escola Sede serão 
entregues no 1.º dia de aulas.

Informações:
 No dia 17, 1º dia de aulas, os professores distribuirão aos alunos um kit de 3 

máscaras,  podendo  os  alunos  usar,  em  caso  de  necessidade,  as  máscaras 
distribuídas  no 2º  e  3º  períodos do ano letivo  transato  que não  tenham sido 
utilizadas  mais  do  que  o  número  de  vezes  estipulado  pela  Direção  Geral  de 
Saúde.

 Os alunos poderão almoçar na escola sede, se o pretenderem, podendo fazer a 
marcação  do  almoço  na  véspera  e  de  acordo  com  o  horário  de  saída  que, 
entretanto, divulgaremos. O horário de saída de cada turma será divulgado tão 
breve quanto nos for possível.
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