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Informações à Comunidade - #3 - 12/10/2020 

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

 

1. Observações  

O Agrupamento continua a ser abordado por várias vias (e-mail, telefone, …) com pedido de 
informações de vária ordem, com incidência sobre colocação de docentes, COVID_19, plataforma 
MEGA e SIGE. 
 
Lembramos que, embora gostássemos de responder, individualmente, a cada um, tal não é, de 
todo possível, obrigando-nos a seleccionar os casos verdadeiramente específicos. Todos os 
assuntos de carácter mais geral serão objecto de divulgação através do/a Diretor de Turma e, 
para um acesso mais célere, através do SITE do Agrupamento para cuja consulta diária (ao fim ou 
no início do dia) temos remetido anteriormente:  
 

http://www.aeprs.pt/   

 
 
 
 
 

2. COVID_19  

Temos de voltar a apelar à serenidade dos/as Encarregadas de Educação, reiterando, da nossa 
parte, a garantia de que estamos a agir de acordo com o nosso Plano de Contingência (do 
conhecimento de todos), com a divulgação da informação necessária.  
 
De todas as suspeitas, por contacto, podemos informar que, à data, ainda não tivemos qualquer 
caso confirmado.  
 
Sempre que se verifica um caso suspeito, informamos, de imediato, a Autoridade de Saúde Local 
de quem ficamos a aguardar as respetivas orientações.  O Diretor do Agrupamento não tem 
autonomia para tomar qualquer decisão. Em situação de caso positivo (o que ainda não 
aconteceu!) o Diretor será instruído sobre as medidas a tomar e procederá em conformidade. 
 
 

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

 
Lamentamos  que ainda haja turmas sem Professor, mas como sabem é um problema que nos ultrapassa 

e tem mesmo âmbito nacional, com incidência na região da Grande Lisboa e Algarve.   

 

Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
 

 

 

http://www.aeprs.pt/
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Só agora, podemos divulgar  informação sobre a colocação de Docentes, uma vez que a aceitação 
está dependente da sua apresentação na escola, nos prazos legais.  Lembramos que, mesmo 
assim, continua a colocar-se a possibilidade de desistência, situação que, obviamente, não 
desejamos.  
 
Lembramos que é inútil ligar para a Escola a pedir informação sobre esta matéria. A direcção 
procede à respetiva divulgação logo que esteja na posse de dados fiáveis.   

3.1. Horários ocupados  

Foram colocados os seguintes docentes pelo que as aulas respetivas terão início nas datas infra 
indicadas.  
 
(600 -Prof. Paula Murta) - Prof. Tânia Cruz - 11.º B . MATA, 11.º E . MATA, -início 13out 
 
FQ  - Prof. Ângela Patrício 12.ºF . F/Q  ,  7.ºD,   7.ºB  FQ -início 14out 
 
320 - Francês - Prof. Rosinda Nicolau- Prof. Isabel French   9.ºC,   9.ºA . , 9.ºB  , 9.ºC . FRC,   9.ºE . 
FRC ,   8.ºE . FRC,   8.ºB . FRC - início 13out 
 
620 - Ed Física - Prof. António Murta - Prof. Jeni Peso - 9.ºA ., 12.º A .,12.º B .,  12.º C início 13out 
 
EMRC - Início 13out 
 

3.2. Foram para Contratação de Escola os seguintes horários:  
 
Matemática  - 10horas; 
Educação Visual e Tecnológica - 10h.   
300 - Português - (Prof. Lourdes Jerónimo) 
410- Filosofia   - (Prof. Luís Rodrigues) 
 
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.  

3.3. Para RR6 - Reserva de Recrutamento 
 
BG- (Prof. Cristina Branco)- 18horas  
 

3.4. Aceitou horário mas ainda não se apresentou: 
 
910 - Ed. Especial - 20 horas (Prof. M João Lamas) 
 

Gratos/as pela colaboração. 
Com os melhores cumprimentos e desejos. 
O Diretor 
Prof. Eurico Valente 


