
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS AQUILINO RIBEIRO
Sede: Escola Básica 2, 3/ S Aquilino Ribeiro – Cod. 121617

EB1/ JI Pedro Álvares Cabral w EB1/JI Porto Salvo w EB1 Talaíde
Porto Salvo, Oeiras

A todos os EE da Educação Pré-Escolar do Agrupaamento

Caros Pais/EE

Vivemos  tempos  estranhos,  diferentes  de  tudo  o  que  poderíamos
imaginar,  tempos muito diferentes do estilo  de vida a que estávamos
habituados e que cremos justo poder continuar a viver. Contudo, a vida é
mesmo assim, prega-nos partidas e temos de nos ajustar.

Vivemos com muitos medos e receios, é verdade, mas vamos de ter de
continuar  a  viver.  É  também verdade  que  não  podemos  perpetuar  o
confinamento eternamente e há que retomar alguma normalidade com
cautela e com segurança.

É,  pois,  meu  propósito  deixar-vos  uma  palavra  de  esperança  e
confiança.

Seguindo  as  orientações  emanadas  do  Ministério  de  Educação  vamos
reiniciar as atividades letivas presenciais no próximo dia 1 de junho. É
uma  data  simbólica,  regressamos  à  atividade  no  Dia  Mundial  da
Criança.

Para  acautelar  o  bem-estar  das  crianças e  de todos os  que com elas
trabalham,  houve  necessidade  de  proceder  a  uma reorganização  a
nível do funcionamento do Jardim de Infância. 

Assim:
 As crianças serão divididas em pequenos grupos, cada grupo numa

sala diferente para que o distanciamento social de segurança seja
assegurado;

 O horário foi flexibilizado para evitar grandes aglomerações junto do
portão da escola;

 A entrada far-se-á entre as 8.30h e as 9.30h e a saída será às 15h;
 Ao entrar na escola as crianças procederão à higienização das mãos

com álcool gel, prática que se vai repetir ao longo da sua estadia;
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 As salas, casas de banho e espaços comuns serão higienizados com
regularidade ao longo do dia;

 As crianças não poderão ser portadoras de brinquedos e/ou outros
objetos,  com  exceção,  no  1º  dia,  de  calçado  extra  facilmente
higienizável para ser utilizado dentro do JI;

 A escola fornecerá os lanches e o almoço;
 As AAAF assegurarão as atividades a partir das 15.00h para todos os

beneficiam deste apoio à família.

Todos os profissionais ao serviço estão preparados para receber
as crianças em segurança e proporcionar bem-estar. Desta forma
asseguraremos a supervisão e a distância social de segurança.

Com o esforço e empenho de todos iremos ultrapassar este período
tão  difícil,  quão  exigente,  não  só  para  as  famílias,  como  para  os
profissionais da educação.

Estamos convosco e prontos para esclarecer todas as vossas dúvidas e
receios.

Bem Hajam!

Vamos todos ficar bem

A Diretora
Isabel Marques
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