Comunicação N.º 1
Assunto: Abertura do Ano Letivo 2021/22
Data: Alverca, 9 de setembro de 2021

Caros Pais e Encarregados de Educação,

Prestes a iniciar mais um ano letivo, vimos partilhar informação relevante para
toda comunidade educativa relativa ao funcionamento da escola.

Iremos iniciar o nosso ano letivo com as receções aos alunos e Encarregados de
Educação (este ano mais estendidas no tempo devido às contingências impostas pela
situação pandémica), conforme o calendário a ser brevemente publicado no site da
escola e nas redes sociais da ESGC (Facebook e Instagram). Apelamos ao cumprimento
dos horários, das medidas de proteção e à presença apenas do Encarregado de
Educação (ou de um seu representante) nas receções/reuniões agendadas.

Todos os alunos/encarregados de educação receberão na receção uma pasta
com documentação, orientações, planta da escola e as credenciais de acesso ao
endereço de email escolar, ferramenta de trabalho e de estudo.

As atividades letivas iniciar-se-ão no dia 20 de setembro para todos os alunos
do regime diurno, cujos horários podem já ser consultados no site da Escola.

A partir desta data, os alunos devem fazer-se acompanhar sempre pelo cartão
da escola, que é pessoal e intransmissível, e devem mostrá-lo sempre que solicitado.
Os alunos novos na escola devem aguardar a receção dos seus cartões. Assim que as
condições estiverem reunidas, após ordem de serviço lida a toda a comunidade escolar,
os alunos terão de apresentar o seu cartão à entrada e saída do recinto da ESGC. O
acesso à escola sem cartão poderá acontecer uma única vez, sendo o aluno impedido
de entrar no recinto se continuar a não apresentar o seu cartão escolar.
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Dando cumprimento ao Projeto Educativo da ESGC e ao desejo de contribuir
para que os jovens aprendam a conhecer, a fazer, a conviver e a ser, sempre «a voar
para o futuro», a escola dará continuidade ao desenvolvimento de projetos nacionais e
europeus (Erasmus+). Aliando a continuação à inovação, a escola oferece este ano
renovados espaços de aprendizagem, como a Biblioteca Escolar, a Sala de Estudo e
reforça a oferta dos projetos de desenvolvimento curricular:
-

Clubes de Informática e de Robótica;
Desporto Escolar;
Loja d´Ajuda;
Jornal “O Gago”;
Projeto Educação Sexual ;
Teatro “O Pancadinhas”;
«A Gago em Movimento» (NOVO);
Parlamento dos Jovens (NOVO).

No ano letivo que se inicia, será dada continuidade ao programa de Tutorias e
de Mentorias, que pretende promover uma cultura inclusiva e que visa o
desenvolvimento de “competências de relacionamento pessoal, interpessoal e
académico, procurando que os alunos adequem os seus comportamentos em contexto
de cooperação, partilha e colaboração e que sejam capazes de interagir com tolerância,
empatia e responsabilidade(…)“ (in, Portal ESGC).

Relativamente às instalações, como é do vosso conhecimento, a escola está a
ser intervencionada pela Parque Escolar pelo que, embora as obras se encontrem em
fase de conclusão, poderão persistir algumas condicionantes nos primeiros dias. Pela
situação, apelamos à compreensão de todos e asseguramos que tudo será feito para
que esta situação interfira o mínimo possível no dia a dia da escola.

Gostaríamos também de referir alguns procedimentos a seguir no contexto
pandémico, que visam a deteção precoce da presença do vírus e a preservação da
escola de possíveis contágios. Neste quadro, reiteramos o pedido de colaboração de
todos os Pais e Encarregados de Educação quanto à necessidade de os vossos
educandos:
a. Cumprirem as orientações das Autoridades de Saúde e do Ministério da Educação:
- uso obrigatório de máscara em todo o recinto da escola e pelo tempo total de
permanência no seu interior. Neste sentido, a escola distribuirá durante as receções

um kit de máscaras, para o 1º período, com 3 máscaras comunitárias
reutilizáveis de nível 3, certificadas pelo CITEVE, com um número máximo de 25
ciclos de lavagens em que se garante o desempenho de proteção da máscara. A
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distribuição será concluída, pelos Diretores de Turma, durante a primeira
semana de aulas do 1º período;
- substituição da máscara, pelo menos, de quatro em quatro horas e sempre que
estiver húmida. Caso utilizem máscaras em tecido, estas devem ser lavadas após cada
utilização, segundo as orientações do fabricante e respeitando o número de lavagens
aconselhadas pela entidade certificadora;
- o uso frequente de gel alcoólico (soluções SABA) e sempre à entrada da escola, no
interior das salas, no bar/refeitório, bem como no acesso a todos os serviços de
atendimento presencial (reprografia/papelaria, secretaria, spo, entre outros).

b. Não usarem qualquer tipo de medicação que mitigue os sintomas compatíveis com a
Covid-19, como forma de permitir a vinda dos alunos para a escola.

c. Higienizarem o seu espaço no início da sua utilização – exercício de cidadania e
boas práticas para o bem global.

Recomenda-se a todos os elementos da comunidade escolar, que se
mantenham atentos ao surgimento de sintomas compatíveis com COVID-19. Se alguém
da comunidade escolar ou do seu ambiente próximo desenvolver sintomas sugestivos
de COVID-19, deve permanecer em casa e contactar os serviços de saúde por telefone
(SNS 24 - 808 24 24 24) ou outras linhas específicas criadas para o efeito. Se se
encontrar na escola, deve ser ativado o Plano de Contingência. Sendo considerado caso
provável, deve ser encaminhado para a Sala de Isolamento, contactado o respetivo
Encarregado de Educação e as Autoridades de Saúde territorialmente competentes.
Foram e serão seguidas, como habitual, as medidas da DGS.

De acordo com a determinação da Autoridade de Saúde, recebemos
orientações da DGEstE para dar início à organização da Operação Testagens 2021/2022,
que consiste na realização de testes rápidos para pesquisa de antigénio (TRAg) de
SARS-CoV-2 na comunidade escolar como medida de proteção e segurança no regresso
às atividades escolares.

Para o efeito, contamos, mais uma vez, com a Vossa melhor colaboração, em
particular na sensibilização dos vossos filhos e educandos para a importância da
realização dos testes em defesa da Segurança e Saúde de todos e do preenchimento da
documentação necessária, para verificação de todos os dados pessoais e contactos já
fornecidos à escola e para agilizar o processo de testagem e de qualquer medida a
tomar (isolamento ou isolamento profilático).
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Nós tudo faremos para a implementação dos procedimentos necessários ao
sucesso desta operação, como até aqui. Temos a acrescentar o seguinte:
● período de testagem:
Pessoal Docente e Pessoal Não Docente – 10 de setembro;
Alunos do Ensino Secundário – de 20 de setembro a 1 de outubro;

● aguardamos o contacto do laboratório responsável a fim de conhecermos a
data precisa da testagem dos alunos;
● de acordo com informação prestada pela DGS, todos os vacinados, com a 1.ª e
2.ª doses, serão igualmente testados;
● Nas receções serão distribuídas a todos os Encarregados de Educação as
declarações de consentimento informado para a realização da testagem à
COVID-19 ou entregues posteriormente aos alunos.
Caso o seu educando não tenha entregue este documento ao respetivo
diretor de turma, não poderá ser testado, pelo que apelamos à sua entrega
com a máxima urgência.

Queremos assegurar que a comunicação será mantida de forma fluida, pelo que
iremos atualizar a informação, junto da comunidade, sempre que se justificar.
A ESGC adotou no ano transato uma política de transparência e de
esclarecimento junto da sua comunidade e manterá essa postura no ano que agora se
inicia. A comunicação entre a ESGC e a Autoridade de Saúde Local foi e será uma
constante, assim como com os Alunos e Encarregados de Educação, com casos ativos
de infeção e situações de isolamento profilático na turma, quer por telefone quer por
correio eletrónico.
Solicitamos que comuniquem à escola, através dos Diretores de Turma, as
situações de casos ativos de infeção, de isolamento profilático e de recuperação, para
que possamos continuar a trabalhar, conjuntamente com a Autoridade de Saúde Local,
no processo de mitigação de contágios e estar melhor preparados neste regresso ao
ensino presencial.

Termino esta comunicação assegurando que continuamos empenhados e que
tudo faremos em prol do combate e mitigação da propagação da pandemia de
COVID-19 e do regresso às atividades letivas presenciais em segurança.

Com os melhores cumprimentos,
O Diretor
Sérgio Amorim
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