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Agrupamento de Escolas Elias Garcia
Ano letivo 2020/2021
Comunicado aos Pais e Encarregados de Educação

De acordo com as orientações governamentais, emanadas hoje, em Conselho de Ministros, dia
21 de janeiro de 2021, as atividades letivas e educativas irão estar suspensas por um período
de 15 dias, a partir de amanhã, dia 22 de janeiro, até ao dia 5 de fevereiro, desde a educação
pré-escolar ao 9º ano.
Durante esse período não haverá atividades letivas, quer na modalidade presencial, quer online.
O Agrupamento terá a Escola Básica Elias Garcia (escola-sede) como escola de acolhimento
para as crianças/alunos até aos 12 anos e cujos pais/encarregados de educação, e apenas
esses, pertençam aos grupos profissionais da saúde, bombeiros e forças de segurança, entre
outros. Nestas situações é necessário que o encarregado de educação entre em contacto com a
escola para solicitar esclarecimentos sobre as condições de permanência na escola.
O Agrupamento servirá refeições, em regime de takeaway, a crianças e alunos beneficiários dos
escalões A e B da ação social escolar. Os encarregados de educação que desejarem usufruir
deste serviço, devem informar as suas escolas ou jardim-de-infância.
Nos dias 26, 27 e 28 de janeiro processa-se a avaliação do 1.º semestre. A mesma estará
disponível a partir da tarde do dia 1 de fevereiro para consulta no GIAE online.
Alerta-se os encarregados de educação e famílias que a suspensão das atividades letivas terá
efeitos tanto mais positivos quanto os alunos cumpram estritamente as regras de higiene e de
distanciamento físico.
Poderá consultar informação atualizada através da página web do agrupamento
http://www.agrupamentoeliasgarcia.com/

A Diretora do Agrupamento
Catarina Bernardo
21 de janeiro de 2021
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