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Emitida por: Diretora do Agrupamento 

Em:  10 setembro de 2021 

Para conhecimento de: 

• Encarregados de Educação; 

• Comunidade escolar. 

Assunto: Abertura do ano letivo 2021/22 

Estimados Pais e Encarregados de Educação, 

Em continuidade do ano transato, e devido ao momento de saúde publica em que vivemos, o ano letivo 21/22 

apresenta-se com o mesmo tipo de organização. Todos nós, escola e família, teremos que continuar a ajustar as 

respostas às necessidades emergentes. Continuar a cumprir todos os cuidados e regras de segurança possíveis em 

prol da saúde da comunidade educativa de Perafita. O regime a implementar é o Presencial e perante algum 

caso/surto que surja daremos orientações especificas.  

Apresento as principais informações de destaque neste arranque de ano letivo:  

1. O meio de comunicação privilegiado será o email institucional do aluno (ex: a0123@aeperafita.pt ). Todos 

devem ativar o email e consultar regularmente. 

2. O interlocutor de comunicação e contacto entre escola-família é o educador/professor/diretor de turma. 

3. Todos os avisos, comunicações e documentos de suporte à organização será enviada para o email do aluno pelo 

educador/professor/diretor de turma.  

4. Os avisos, comunicações de serviço, documentos estruturantes serão, também, colocados na página web do 

AEP e na rede social da Associação de Pais. 

5. Qualquer assunto a tratar com a escola deve ser feito, preferencialmente, por email/contacto telefónico. O 

atendimento presencial carece de pedido, autorização, agendamento. Este terá que ser feito individualmente. 

6. As listagens das turmas estão afixadas em todos os estabelecimentos de educação e de ensino do AEP. 

7. O educador/professor/diretor de turma contactará o encarregado de educação via email ou pelo meio mais 

expedito, comunicando o dia e a hora da reunião de pais, que será feita por videoconferência. Caso haja 

impedimento poderá haver atendimento presencial, individualizado, com marcação prévia autorizada.  

8. Nesta reunião os Encarregados de Educação tomarão conhecimento de toda a informação necessária para o 

início das aulas (ex: horários das turmas). 

9. Após as receções às crianças e alunos, as atividades e aulas iniciam em horários normais no dia 17 de setembro. 

10. Para cada estabelecimento de ensino existe um Plano de Contingência com regras e orientações de 

organização e de segurança de acordo com o Referencial Escolas – Controlo da transmissão de Covid-19 em 
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contexto escolar (DGS). Solicito uma leitura atenta. Caso hajam dúvidas devem contactar por email o 

professor/diretor de turma/diretora. 

11. A receção aos alunos é feita em dia e hora marcada e é exclusiva às crianças e aos alunos. Os encarregados de 

educação não poderão entrar no recinto escolar. 

12. Manuais escolares: em caso de dificuldade de obtenção do voucher devem contactar os serviços 

administrativos, via email/telefone. 

13. Apela-se que as merendas/lanches venham de casa e devidamente acondicionadas numa saca plástica fechada 

em segurança. 

14. Todos os encarregados de educação devem manter atualizados os contactos telefónicos junto dos 

docentes/escola. 

15. Ninguém (alunos, profissionais, outros) poderá entrar/permanecer no recinto escolar com qualquer sintoma 

de doença.  

 

Todas as decisões tomadas têm como principal objetivo a segurança da nossa comunidade educativa. 

Pedimos compreensão, serenidade e o cumprimento rigoroso das orientações emanadas nos documentos 

enviados e por qualquer elemento profissional do AEP. 

 

A todos desejo um Bom ano letivo! 

Saúde! 

 

Perafita, 10 de setembro de 2021. 

 

       A Diretora, Prof.ª Mariana Espogeira 
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