
O encerramento dos Agrupamentos de Escolas e Escolas não Agrupadas em todo o país, com
suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais, foi parte de um conjunto de medidas
excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica da COVID-19 aprovadas pelo XXII
Governo Constitucional através do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março.
Com a evolução epidemiológica e a necessidade de assegurar a continuidade do ano letivo de
2019/2020 foi aprovado um conjunto de medidas que prevê a minimização da interrupção do ensino e
que, ao mesmo tempo, reforça a prevenção da COVID-19 em ambiente escolar. Assim, no dia 18 de
maio de 2020 os alunos dos 11.º e 12.º anos e dos 2.º e 3.º anos dos cursos de dupla certif icação do
ensino secundário regressaram às atividades letivas presenciais.
As medidas de prevenção e o Plano de Contigência estão disponíveis na página do Agrupamento, no
separador "outros documentos".

Face à pandemia global que atravessamos, os severos problemas
de saúde pública e uma economia parcialmente estagnada, Portugal
e o mundo tiveram de se habituar a conviver diariamente com a
COVID-19 e a combatê-la. A educação foi um dos setores mais
afetados, enfrentando o encerramento precoce das instalações
letivas e a sua reabertura ponderada no 3.º Período. Com o reinício
das aulas, a Escola Secundária de Albufeira apresentou várias
medidas de prevenção e proteção de toda a comunidade escolar,
tendo em vista a saúde dos alunos, funcionários e professores, bem
como de toda a população. Na verdade, uma vez impostas as
regras de segurança e de higiene recomendadas pela DGS, é
testemunhado pelos estudantes um clima de segurança e
tranquil idade. As aulas presenciais têm decorrido normalmente
dentro dos possíveis e há, acima de tudo, uma incrível união e
confiança entre todos, espírito de entreajuda, respeito e esperança.
No momento que presenciamos, a escola permite um ensino
adequado e justo, mas sempre com segurança e saúde.
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O REGRESSO ÀS AULAS EM REGIME PRESENCIAL 

Tiago Marques, 12.º A

O regresso às aulas no nosso Agrupamento, nomeadamente na Escola Secundária de Albufeira,
iniciou contemplando todas as medidas de segurança descritas no plano de contingência.  A Marinha
Portuguesa deu-nos uma formação para explicar as medidas e cuidados a cumprir, tais como, as
distâncias de segurança, a l impeza detalhada e a higienização. Posteriormente, replicamos esta
formação nas outras escolas do Agrupamento.
Desta forma, considero que reiniciámos em segurança, respeitando as medidas da ARS e do nosso
plano de contingência.

Coord.ª do Pessoal Não Docente D. Lurdes Máximo



No dia 1 de junho, os Jardins de Infância do Agrupamento retomaram as atividades presenciais,
embora com um número reduzido de alunos nas salas de aula, as educadoras   demonstram um vídeo
explicativo sobre a COVID-19 e o cumprimento das medidas de prevenção.
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O REGRESSO AO JARDIM DE INFÂNCIA

JI/EB1 N.º 1 de Albufeira 

Os alunos estiveram muito bem dispostos...

JI de Vale de Parra

De um modo geral, as educadoras relataram que as crianças chegaram calmas não demonstrando
ansiedade pelo regresso à escola.
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No Jardim de Infância da Guia, os alunos brincaram l ivremente, visualizaram o vídeo das “5 Regras
Importantes a Cumprir” (https://www.dgeste.mec.pt/downloads/COVID_PreEscolar.mp4) e para
recordar os colegas, visualizaram um vídeo dos trabalhos realizados durante os dias de
confinamento.
No espaço interior da sala e no recreio, as crianças desenvolveram algumas atividades de colagens
e pinturas. Felizes brincaram com os seus amigos! 

JI da Guia 


