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Informações à Comunidade - #4 - 20/10/2020 

#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.  
 
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. 
Para uma divulgação mais célere, recorremos também ao  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. Mas, na atual conjuntura, temos de estar preparados para essa situação.  
 
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 pela Autoridade de Saúde local sobre as medidas a tomar, 
sobre os elementos da escola abrangidos pelas medidas e procederá em conformidade.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Agrupamento de Escolas 

Professor Reynaldo dos Santos 
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3. Resultado dos concursos com pedido de horários:  

 

3.1. Horários ocupados  

Foram colocados os seguintes docentes pelo que as aulas respetivas terão início nas datas infra 
indicadas.  
 

• EVT - início a 20 de outubro 
 

• Português (Prof. L Jer.) - 14h - início a 21 de outubro 
 

• Matemática – 10h. -   a docente foi colocada, mas vai entrar de baixa durante 15 dias. 
Presumivelmente, só vai iniciar as aulas a 5 de novembro. As/Os Diretores/as de Turma 
confirmarão  a data de início.  

 

• Filosofia (Prof. L Rod.)- - 14h - início a 21 de outubro 
 

• O horário da Prof. Cristina Branco continua por ocupar, tendo ido agora para Contratação 
de Escola (publicado, também, no SITE do Agrupamento). 

 
 
À data, temos conhecimento apenas de um horário por ocupar.  
 
As faltas que se estão a verificar não são passíveis de substituição.  
 

4. Comportamento dos/as Alunos/as no espaço à frente da escola: 

Apesar dos constantes avisos das Assistentes Operacionais e de Docentes, um grupo significativo 
de alunos/as continua a insistir em estar em grupo, à frente da escola, sem máscara e sem 
guardar o distanciamento social. Solicitamos aos/às Senhores/as Encarregados/as de Educação 
para alertarem os seus educandos/as para a importância do cumprimento do uso de máscara 
e/ou do distanciamento social para reduzir a probabilidade de contágio por COVID_19.  
Caso este comportamento irresponsável se continue a verificar, teremos de recorrer à Escola 
Segura que agirá em conformidade.  
 

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


