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Ano letivo 2020/2021 
Informação à Comunidade Educativa do Agrupamento de Escolas Júlio Dantas, Lagos 

 
A situação pandémica atual obrigou-nos a fazer mudanças profundas no nosso quotidiano e a 
dinâmica diária de uma escola não foi exceção.  
 
Na preparação deste ano letivo, tivemos em conta todas as orientações emanadas superiormente, 
refletimos sobre as melhores opções em cada um dos estabelecimentos escolares deste 
agrupamento, reunimos com a autarquia, com representantes do Ministério da Educação e da 
Saúde, com a Proteção Civil e realizámos reuniões internas de definição de medidas que protejam 
os nossos alunos, professores e funcionários. 
 
Estamos em crer que as medidas adotadas para este ano letivo estão de acordo com todas as 
orientações da DGS e da tutela e que, com inúmeras condicionantes, a escola cumpre com as 
medidas existentes, conforme consta nos Planos de Contingência da Escolas do agrupamento. 
 
Receção aos alunos: 

 A receção aos alunos será no dia 17 de setembro; na sala de aula, serão distribuídas pelos 
alunos 3 máscaras disponibilizadas pelo Ministério da Educação (laváveis até 25 vezes e 
certificadas pelo CITEVE), no entanto, neste dia, todos os alunos (a partir do 2.º ciclo) 
deverão trazer a sua máscara e tê-la sempre colocada a partir do momento em que entram 
no recinto escolar; 

 Dadas as circunstâncias atuais, a receção é feita exclusivamente aos alunos sem a presença 
dos pais/encarregados de educação; 

 A partir do dia 18 de setembro, as aulas ocorrerão de acordo com os horários de cada turma. 
 
Recomendações: 

 Haverá normas específicas de circulação em cada estabelecimento e estará disponível gel 
desinfetante em vários pontos de cada escola, pelo que se solicita o rigoroso cumprimento 
da etiqueta respiratória, distanciamento e higiene a todos os que frequentam as nossas 
escolas; 

 Os alunos, bem como o pessoal docente e não docente, com sinais ou sintomas sugestivos 
de COVID-19 não devem apresentar-se na escola; 

 Os Pais e Encarregados de Educação devem certificar-se que os contactos telefónicos 
cedidos aos professores titulares ou diretores de turma estão atualizados, pois em caso de 
suspeita, o contacto tem de ser célere; 

 De modo a evitar aglomerados de pessoas junto ao portão ou no interior das escolas, 
recomendamos que o aluno e/ou encarregado de educação compareça no estabelecimento 
apenas à hora marcada. 

 
Outras informações serão prestadas atempadamente pelos professores titulares ou diretores de 
turma. 
 
Desejamos a todos um ano letivo de sucesso, com saúde e serenidade. 

 
 

___________________________ 
José Augusto Lopes 
(Diretor do AEJD) 
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