
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, ficaremos bem.

Vamos viver um ano diferente, em que os receios serão muitos. Quero, contudo, 
salientar que estamos a organizar-nos de forma a minimizar eventuais e possíveis 
riscos. Teremos, mais do que nunca, de estar unidos nas medidas a tomar e a 
sermos muito rigorosos no cumprimento das regras de organização.

A segurança e a prevenção começam em cada um de nós, pelo que todos 
somos responsáveis por zelar pelo bem comum: a saúde e o bem-estar de 
todos. 

É importante o que acontece na escola, mas não é menos importante o que 
acontece fora dela.  É importante que as regras dentro do espaço escolar sejam, 
igualmente, cumpridas fora da escola: nas interações com amigos na rua, em casa, 
nos transportes públicos. Vamos manter distanciamento, vamos usar máscara, 
vamos ter todos os cuidados de higienização e desinfeção, mas vamos 
manter vivo o espírito de cooperação e apoio que nos caraterizam.

Este ano não iremos ter as habituais receções aos alunos, salvo algumas 
exceções que serão assinaladas em calendário próprio. A nossa maior preocupação é 
evitar um elevado número de pessoas dentro do recinto escolar, mas não será por 
isso que a comunicação com a escola será menor. Temos outros canais de 
comunicação, que iremos potenciar: Mobile APP; Página do Agrupamento; 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... Reuniões presenciais só 
com agendamento prévio.

 Todas as informações constarão de documento próprio, que será divulgado em 
breve. 

Reitero os votos de um bom ano 2020/2021. Conto com todos para podermos 
prestar, cada vez mais, um serviço público que vá ao encontro das vossas 
expectativas.

Bem Hajam!

Isabel Marques 

31 de agosto de 2020
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Calendário 

Dias Informações/Atividades

4 setembro
6.ª Feira

 Divulgação das Orientações sobre funcionamento - 
2020/2021.

 Divulgação  do calendário  para  o  levantamento  do 
Kit de máscaras - Alunos da Escola Sede.

11 de setembro
6.ª Feira

 18.00h - Receção aos EE da EB1 de Talaíde - Campo 
de Jogos

Entre 14 e 16 
de setembro

 Levantamento do Kit de máscaras, de acordo com o 
calendário  a  afixar,  pelos  EE  ou  alunos  da  Escola 
Sede.

14 de setembro
2.ª Feira

 Divulgação do horário de entrada dos alunos no dia 
17 de setembro;

 Divulgação das salas e blocos em que as diferentes 
turmas terão as atividades letivas;

 18.00h   - Receção aos EE das crianças da Educação 
Pré Escolar – Recreio interior da EB1/JI Porto Salvo

15 de setembro
3.ª Feira

 18.00h -  Receção aos EE dos alunos do 1.º ano d 
EB1/JI de Porto Salvo – Recreio interior da EB1/Ji de 
Porto Salvo

16 de setembro
4.ª Feira

 18.00h -  Receção  aos  EE dos  alunos do 5.º  ano - 
Corredor Central da Escola Sede.

17 de setembro
5.ª Feira

 Início das atividades letivas para todos os anos

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