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Informações à Comunidade - #1 - 29/09/2020 

#1 - Colocação de Docentes – Ponto da situação; Outras Informações 

Caros/as Encarregados/as de Educação 

Na sequência de vários pedidos de esclarecimento, nomeadamente através da Associação de Pais e 

dos e-mails rececionados pela Direção, e não nos sendo possível responder individualmente a 

todos, achamos por bem prestar os devidos esclarecimentos sobre os seguintes assuntos: 

1. Cartões  

Por estarmos a aguardar orientações dos Serviços de Educação da Autarquia, os cartões antigos 

não foram de imediato validados. Neste momento, estão todos validados, à exceção de alguns dos 

11.º e 12.º anos, procedimento que ficará concluído amanhã. 

Estes cartões serão usados até à sua substituição pelos cartões do Município.  

Os cartões para o 5.º ano foram entregues, ontem, ao final da tarde, pelo que, se estiver tudo 

correto, começarão a ser validados amanhã. Hoje, ao final do dia, recebemos também os restantes 

cartões cuja validação ocorrerá durante esta semana. 

Como habitualmente, à medida que a validação dos cartões de cada turma vá ficando concluída, 

estes irão sendo entregues às turmas, nas salas de aula e feita a recolha do cartão antigo.  

2. Controle de entradas e saídas pelos/as Encarregados/as de Educação – 

SIGE 3 

Esta situação só pode acontecer após validação de todos os cartões, processo que ainda não está 

concluído. Logo que a Plataforma SIGE volte a estar visível no SITE do Agrupamento e 

sincronizada com o INOVAR, a informação em causa ficará disponível.  

3. Refeições e compras - SIGA 

 Os EEs que ainda não tenham credenciais devem solicitá-las, via e-mail, aos Serviços de 

Educação da Câmara Municipal (e não ao Agrupamento).  

4. Colocação de Docentes  

Neste momento, existem os seguintes horários, infra, com falta de docente, dos quais alguns já 

foram a concurso mais do que uma vez, mas sem sucesso. Três foram pedidos agora:  ou porque 



só agora se revelaram necessários, ou porque só agora estavam reunidas as condições para a sua 

requisição.  

Horários dos seguintes Grupos de Recrutamento n.º de horas 

240 – Educação Visual e Tecnológica  10 

260 – Educação Física  9 

300 - Português  14 

320 - Francês  14 

410 - Filosofia  14 

500 - Matemática   10 

500 -Matemática  14 

510 - Física e Química  12 

520 - Ciências Naturais  18 

620 – Educação Física 14 

910 – Educação Especial 20 

290 -  EMCR  5 

Estes horários estão, assim, novamente, pedidos na Reserva de Recrutamento, agora em 

processamento.  

O resultado será conhecido ao longo do dia, na próxima 6.ªfeira. Há, no entanto, que contar com 

os prazos legais para aceitação (ou não ) do horário (2 dias úteis) e para a apresentação na escola 

(2 dias úteis).  Podem, assim, decorrer até 4 dias úteis, para haver a certeza absoluta da colocação 

de docente. 

5. Canais de Comunicação /Circulação de Informação 

Reconhecemos e compreendemos a necessidade dos/as Encarregados/as de Educação em receber 

informação permanentemente, proveniente da Escola, sobretudo nesta fase crítica que 

atravessamos.  

Neste sentido, recorremos ao SITE, às Educadoras, aos/às Docentes Titulares de Turma do 1.ºciclo 

aos/às Diretores/as de Turma que, tal como, reiteradamente, temos tido oportunidade de referir, 

constituem o canal privilegiado de contacto entre a Escola e os/as Encarregados/as de Educação. 

Temos consciência de que existem condicionalismos que, muitas vezes, impedem aqueles/as  

docentes de fazer circular a informação com a celeridade que seria desejável. De destacar a 

desproporção entre o número de horas previsto para este cargo e o número de tarefas que lhe está 

associado. Esta situação requer, assim, alguma compreensão da vossa parte.   

Por outro lado, chegam-nos, igualmente, pedidos de esclarecimento, via e-mail. Lamentamos, mas 

não nos é possível responder diretamente a todos.  

No sentido de obviarmos estes constrangimentos, recorremos às seguintes vias:  

• Colocação de informação no SITE oficial 

• Envio direto de e-mail da parte da Direção. -  Consultar diariamente o e-mail e o SITE. 

(preferencialmente, ao fim do dia ou logo de manhã)  



• Contacto permanente com as Associações de Pais a quem podem também apresentar as 

vossas dúvidas. Algumas das questões a que aqui respondemos resultam, precisamente, de pedido 

de esclarecimento da Associação de Pais e EE à Direção  

Em contrapartida, temos, igualmente, de voltar a insistir no pedido de serenidade da parte dos EEs, 

permitindo, também, à escola trabalhar com alguma serenidade.  A serenidade de cada um/a (ou a 

falta dela!) repercute-se, de imediato, na forma de estar dos/as seus/suas Educandos/as. O papel 

dos EEs será o de acalmar e não o contrário. 

Neste âmbito, pedir muito concretamente que não deem crédito e não se deixem instigar por 

“Boatos” ou por falsa informação posta a circular por quem quer prejudicar a vida escolar. Ao 

darem crédito a estas notícias falsas e a entupir o telefone da escola com chamadas, estão 

involuntariamente, a criar um clima de instabilidade e uma sensação de insegurança, que, em nada 

favorecem a rotina da Escola.   

Pedimos, assim, especial atenção a todos/as para o seu acompanhamento de forma a se evitarem 

situações como a que referimos.  

De resto, o Agrupamento manterá a Comunidade informada, conforme definido no Plano de 

Contingência.  

6. Plano de Contingência 

O envio foi feito via SITE e DTs, sendo a sua leitura atenta de grande importância. 

7. Alunos/as em grupos de risco (reenvio de informação) – e-mail aos DTs, a 

23 de março) 

O Despacho n.º 8553-A/2020 prevê a adoção de medidas de apoio educativas aos/às alunos/as 

que, de acordo com as orientações da autoridade de saúde, devam ser considerados doentes de 

risco e que se encontrem impossibilitados de assistir às atividades letivas e formativas presenciais 

em contexto de grupo ou turma. 

Os/as Encarregados/as de Educação com Educandos neste grupo devem, assim, até 30 de setembro 

inclusive, apresentar ao Agrupamento o respetivo requerimento acompanhado da declaração 

médica que ateste a condição de saúde do/a aluno/a que justifique a sua especial proteção; Estes 2 

documentos devem ser enviados, por e-mail, para secretaria@aeprs.pt, com conhecimento a 

direcao@aeprs.pt  e diretor/a de turma (e-mail institucional).  

Terminamos com uma palavra de apreço às Associações de Pais e Encarregados/as de Educação 

do Agrupamento pela colaboração e disponibilidade demonstradas.  

Contamos com a V/ colaboração e compreensão. Estejam seguros de que estamos todos os dias a 

trabalhar para o bem dos/as nossos/as alunos/as. Assim, muito gostaríamos também de poder 

contar com a vossa confiança.  

Cordiais saudações e os melhores desejos para todos/as. 

29/09/2020 

O Diretor 

Prof. Eurico Valente 


