
 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS BARBOSA DU BOCAGE 

2021/2022 

  
À Comunidade Educativa 

 

Dirijo-me a vós, pais e encarregados de educação e aos alunos, em nome do Agrupamento de Escolas Barbosa du Bocage 

para vos desejarmos um ano escolar de 2021/2022 repleto de sucesso e com saúde. 

O regresso à escola será feito de forma semelhante ao decorrido nos dois últimos anos letivos, deste modo é fundamental: 

• Realçar o papel fundamental dos Pais e Encarregados de Educação na sensibilização e promoção de rotinas de 

prevenção e controlo da doença pelo novo coronavírus, COVID-19, por parte dos seus educandos, apelando para a 

necessidade e responsabilidade de todos na aplicação das medidas implementadas pelo agrupamento e registadas no 

regulamento interno, articuladas com as medidas preconizadas pelas Autoridades de Saúde e pelo Ministério da Educação e 

inseridas o plano de contingência, no sentido de conter esta doença, nomeadamente: 

o cumprir estritamente as regras de higiene; 

o manter o distanciamento social; 

o evitar locais com concentração de pessoas. 

Solicitamos uma vigilância atenta, e no caso do(a) vosso(a) educando(a) apresentar sintomas de gripe (febre, tosse, 

dificuldades respiratórias, dores musculares,…), deverá o encarregado de educação telefonar para a Linha Saúde 24 (808 24 

24 24). 

Para que seja possível a identificação de cadeias de contágio, devem comunicar ao Agrupamento as situações de suspeição 

ou contágio da doença através do email diretor@avebocage.net ou pelo telefone 265547120. 

A direção do Agrupamento assegura: 

• manter actualizada a informação aos encarregados de educação e alunos; 

• tomar as medidas para que nenhum aluno seja prejudicado em termos de aprendizagem e avaliação. 

Deste modo, informo que preparamos o início do ano escolar com rigor e critério. Para o efeito, no âmbito do plano de 

contingência alteramos os horários e os acessos às escolas do nosso Agrupamento.   

Estas alterações permitem-nos monitorizar e descongestionar as entradas dos alunos.  

Nesse sentido, apelamos ao bom senso de todos, nomeadamente no momento da entrada dos alunos. A entrada deverá ser 

feita com a calma necessária, sendo que se exige a cada aluno a higienize das mãos e o uso de máscara para os alunos que 

frequentam a escola sede, no entanto é recomendável o seu uso para os alunos que frequentam as outras escolas. 

Em cada uma das nossas escolas, a realidade é diferente, no entanto, as medidas de proteção e segurança são iguais, para 

bem de todos. As salas de aula, o refeitório, os WC e todos os outros espaços de trabalho ou de recreio, em cada uma das 

nossas escolas são higienizadas e desinfetadas com rigor e espaçadas por um tempo limite, ou seja antes e após os intervalos, 

antes e após cada utilização ou manuseamento de objetos nos espaços de cada sala.  

É um trabalho acrescido para todos, nomeadamente para os assistentes operacionais, por isso, apelo à colaboração também 

dos alunos. 

Será atribuído a cada aluno, assistente operacional, técnico e também aos docentes um KIT com três máscaras laváveis. Cada 

um é responsável por usar as máscaras com rigor e cuidado necessário, prevenindo o contágio e a transmissão do vírus.  

Por isso, e de acordo com o regulamento interno, articulado com as normas da DGS e do Ministério da Educação, é proibido 

a entrada na escola sede do Agrupamento de escolas barbosa du Bocage sem máscara, sendo que nas escolas de primeiro 



ciclo e jardins de infância o uso é obrigatório para adultos e de forte recomendação para os alunos do 1.º ciclo.  

No período de almoço e na aula de educação física, é permitido ao aluno retirar a máscara, cumprindo sempre as regras do 

distanciamento. 

Em cada sala de aula e espaço de trabalho ou lúdico há dispensadores com álcool gel. Os circuitos internos e externos, em 

cada escola, foram alterados e sinalizados para que os alunos circulem com o distanciamento necessário. 

Na escola sede, os acessos à biblioteca, ao bar, à papelaria, ao refeitório e à secretaria também se encontram limitados a um 

número de alunos/professores/ assistentes, sendo esses espaços controlados pelos docentes e pelos assistentes 

operacionais. 

Os espaços de recreio deverão ser usados pelos alunos, no entanto, não são permitidos ajuntamentos, sendo os 

incumprimentos punidos de acordo com o regulamento interno. 

Os tempos letivos por aula, na escola sede são de 50 ou de 100 minutos e cada turma está alocada a uma única sala, no 

entanto, após cada utilização de outros espaços e salas usadas pelos alunos, será feita a sua higienização bem como dos 

objetos manipulados. 

Os intervalos são com tempos de 10 minutos, no entanto, cada docente poderá fazer as pausas necessárias de acordo com 

o momento vivido em cada turma. 

O rigor e a qualidade acompanham as atividades letivas presenciais, assim como se prevê a possibilidade de algumas turmas 

poderem trabalhar à distância por ordem da autoridade de saúde, cumprindo a matriz curricular de cada ano de escolaridade, 

bem como os tempos letivos semanais através da plataforma Google Classroom/Meet. 

Para o efeito, foi atribuído a cada aluno um e-mail institucional que facilita o acesso à plataforma e à troca de informação e 

comunicação com os docentes. 

Acresce ainda informar que as atividades letivas iniciarão dia 16 e 17 de setembro com a receção aos alunos e pais 

encarregados de educação de acordo com o cronograma que se apresenta em documentos complementares a este 

comunicado, pelo que se chama à atenção dos pais e encarregados de educação para o cumprimento do estabelecido. 

Em cada unidade orgânica do Agrupamento de Escolas Barbosa du Bocage, os profissionais da educação, assistentes 

operacionais, técnicos e docentes encontram-se disponíveis para esclarecer os pais e encarregados de educação. 

Acresce ainda referir que nos serviços administrativos na escola sede, bem como em cada escola as educadoras de infância, 

professores titulares e diretores de turma, bem como coordenadoras de escola, assim como todos os elementos da direção 

encontram-se disponíveis para colaborar e esclarecer os pais e encarregados de educação. 

Desejo-vos muita saúde e um feliz ano escolar com sucessos pessoais e profissionais. 

 

O diretor 

 

António Carlos Correia Caetano 
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