
 

ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA ARMANDO CÔRTES -RODRIGUES 

 

Caros pais/encarregados de educação. 

Passada a pior fase desta pandemia que assolou as nossas 
vidas, o Conselho Executivo da EBS Armando Côrtes-Rodrigues 

estima que todos se encontrem de saúde, assim como as vossas 
famílias.  

Embora de portões fechados, esta pandemia não impediu 
que a escola chegasse aos vossos filhos, e toda a comunidade 

educativa deu o seu melhor para que o Ensino à Distância se 
tornasse uma realidade, a forma possível de encurtar as distâncias, 

de estar com os nossos alunos, de implementar-lhes uma rotina, de 
os ouvir, de ensinar.  

Começamos agora, aos poucos, a voltar a uma possível 
normalidade e para isso é importante dar-vos conhecimento de 

algumas informações importantes e que vos serão úteis.  
 

Atualmente consta do que foi aprovado pela Portaria n.º 
53/2019, de 23 de julho, com a alteração dada pela Portaria n.º 

59/2020 de 18 de maio, segundo a qual o termo do ano letivo para o 
ano letivo de 2019/2020, para os estabelecimentos da educação pré-

escolar e dos ensinos básico e secundário da rede pública do sistema 
educativo e ainda dos estabelecimentos do ensino particular ou 

cooperativo a funcionar com paralelismo pedagógico, é o seguinte: 
 
a) 1.º ciclo do ensino básico – 19 de junho de 2020; 
  
b) 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e 10.º ano do ensino 

secundário – 9 de junho de 2020; 
  
c) 11.º e 12.º anos do ensino secundário – 26 de junho de 

2020. 
  
4 - As atividades da educação pré-escolar terminam a 19 de 

junho de 2020, aquando do termo das aulas do 1.º ciclo. 

 



As aulas presenciais para os alunos do 11.º e 12.º ano 
inscritos em exames nacionais começam no próximo dia 25 de maio. 

Para que tal fosse possível, a DRE e a escola tomaram algumas 
medidas de forma a garantir a segurança e proteção dos alunos, do 

pessoal docente e do pessoal não docente que exercerão as suas 
funções, presencialmente, a partir de segunda-feira. 

No passado dia 19 de maio, todo o pessoal não docente 
assistiu a uma sessão de sensibilização ministrada por elementos da 

Zona Militar dos Açores e que incidiu, sobretudo, sobre a forma de 
higienização dos espaços, equipamentos e produtos a usar. 

Todas as salas estão a ser preparadas, respeitando todas 
as diretrizes emanadas pela Direção Regional da Educação e 

Direção Regional da Saúde. 
Todo o pessoal docente, pessoal não docente e alunos, que 

regressam à escola no próximo dia 25 de maio, fizeram teste Covid-
19, de forma a garantir que todos os que entrarem no espaço escolar 

não sejam transmissores do vírus. 
De forma a garantir a proteção e a segurança de todos os 

que exercerão as suas funções a partir do dia 25 de maio, o Conselho 
Executivo estabeleceu um sistema de rotatividade do pessoal pelos 

serviços essenciais ao bom funcionamento da escola. 
Uma vez que existem encarregados de educação que não 

tiveram a possibilidade de entregar requerimentos, por não 
possuírem meios informáticos para o efeito, o Conselho Executivo, 

atendendo a que os alunos permanecerão na escola até às 13h15m, 
deliberou o seguinte horário: 

- Entrega, na escola, de requerimentos para ASE (Ação 
Social Escolar): às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h00 às 

16h00. Informo que o prazo para entrega destes requerimentos foi 
prorrogado até ao dia 15 de junho; 

 
- Entrega, na escola, de requerimentos de inscrição no pré-

escolar, 1.º ano, adiamentos e antecipações de matrícula: às terças 

e quintas-feiras, das 14h00 às 16h00. Informo que o prazo para 

entrega destes requerimentos, por indicação da DRE, terminará no 
dia 15 de junho; 

 
- Validação das inscrições em exames nacionais pelos 

encarregados de educação: às terças e quintas-feiras, das 14h00 às 
16h00. Quando o aluno é o seu próprio encarregado de educação e 

foi testado ao Corona Vírus, pode fazê-lo no período da manhã. 
 



- Levantamento de material da ASE na papelaria da escola 
pelos encarregados de educação: todos os dias da semana, das 

14h00 às 16h00. 
 

Enquanto decorrem as aulas (manhã), não será permitida a 
entrada de ninguém na escola que não tenha feito o teste ao Covid19, 

por forma a garantir a segurança da comunidade escolar que foi 
testada e que se encontra nas instalações escolares (alunos, 

professores, assistentes técnicos e operacionais).  
As pessoas que, nos horários estipulados acima, se 

dirigirem à escola, devem cumprir com todas as medidas de 
segurança e tratar do estritamente necessário, abandonando, de 

seguida, as instalações escolares. 
 

Tudo pela saúde dos nossos alunos, dos vossos filhos, de 
nós todos! 

 
 

A Presidente do Conselho Executivo 
 

Graça Ventura Melo 
 

 

 
 
  

 


