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Informações à Comunidade - #2 - 06/10/2020 

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

 

1. Divulga-se informação sobre o resultado dos concursos com pedido de horários:  

Horários dos seguintes Grupos de Recrutamento n.º de horas 

240 – Educação Visual e Tecnológica  10   - Pedido em contratação de Escola 

260 – Educação Física  9   - Colocado a 2 de outubro 

300 - Português  14 

320 - Francês  14  - Pedido em contratação de Escola 

410 - Filosofia  14 

500 - Matemática   10 

500 -Matemática  14 

510 - Física e Química  12 - Pedido em contratação de Escola 

520 - Ciências Naturais  18 

620 – Educação Física 14 

910 – Educação Especial 20 

290 -  EMCR  6   -  Pedido em contratação de Escola 

Os horários pedidos em contratação de escola também se encontram publicados no SITE do 

Agrupamento.  

Caso conheçam eventuais interessados com habilitações em concorrer,  podem colaborar, divulgando.  

Lamentamos esta situação que nos é alheia. Como sabem, a falta de professores/as  é um problema 

actual que afeta todo o país, mas sobretudo a região da Grande Lisboa e Algarve. No final da semana, 

saberemos o resultado do último pedido em Reserva de Recrutamento. Informaremos logo que tenhamos 

dados fiáveis.    

2. Aproveitarmos para solicitar a V/ maior atenção para o seguinte:  

 

2.1.  Necessidade de sensibilização dos V/ Educandos/as para  

o uso de máscara e cumprimento do distanciamento social no espaço exterior à escola. Há 

alunos/as que continuam a não respeitar.  

 

o não usarem o álcool gel disponibilizado na escola para encher os  seus dispensadores. 

Como é óbvio, o mesmo é apenas para uso local. O uso indevido resulta num gasto 

excessivo, podendo vir a pôr em risco a sua reposição. 

 

o as consequências de divulgarem informações falsas sobre situações de COVID-19, na 

escola, nomeadamente, o alarmismo que causam junto de toda a comunidade.  
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2.2. Evitar deslocação de carro até à entrada da escola, resultante no congestionamento de 

trânsito e na aglomeração adicional dos/as alunos/as.   

 

2.3. Evitar alarmismo quando são informados duma situação de suspeita, não confirmada, de caso 

covid_19. Ter redobrado cuidado em não passarem uma mensagem errada quando recebem 

um e-mail de aviso. Esta informação serve para colocar os/as Encarregados/as de Educação 

de sobreaviso sobre a detecção de eventuais sintomas. Qualquer procedimento adicional será 

sempre ordenado pela Autoridade de Saúde Local. 

 

2.4. Em caso de suspeita de contacto do/da Educando/a, com suspeita de infecção por 

Corona_Virus , o/a EE deve, de imediato, avisar a escola, assim como contactar a Saúde 24. 

 

Gratos/as pela colaboração. 

Com os melhores cumprimentos e desejos. 

O Diretor 

Prof. Eurico Valente 


