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Na passada sexta-feira entramos na chamada 

terceira fase de confinamento. Parece tão 

próximo e tão longe o processo que em abril de 

2020 nos obrigou a ficar em casa. Por entre 

dúvidas sobre comportamentos, atitudes e 

processos ao longo destes 10 meses, crescemos 

e evoluímos com uma postura mais pró-ativa, 

com conhecimentos científicos testados e com o 

empurrar do medo e ansiedade para voltarmos à 

normalidade possível. 

 

O Agrupamento de Escolas de 

Airães, desenvolveu 

processos, formações e 

orientações para sentirmos os 

dois lados (família e escola) 

como um lugar tranquilo. O 

momento ainda não é tanto 

de reflexão, mas de luta, de 

compromisso com todos os 

que estão no terreno a ajudar 

a manter a vida, a cuidar dos 

mais frágeis. É tempo de todos facilitarmos a vida 

às autoridades sanitárias, aos profissionais de 

saúde e a todos os que velam pela segurança 

pública para proteger a população. 

Assumimos o compromisso de fazermos o 

melhor, não desistir dos outros, não deixar 

ninguém para trás, não excluir, gastarmo-nos uns 

pelos outros. Os números aumentam de dia para 

dia, não se sabendo quando será o pico e se o 

Serviço Nacional de Saúde terá 

capacidade para atenderem todos 

os doentes. Isto vai piorar, importa 

não o esconder, mas há um rasto 

de esperança a anunciar: Vamos 

conseguir. 

O Secretário de Estado da Saúde, 

António Lacerda Sales afirmou que 

«a liberdade é diretamente 

proporcional à responsabilidade». Gostava de dar 

um enfoque especial nas duas dimensões: 

Liberdade e responsabilidade. A 

liberdade determinando a atitude de cada um na 

família, em casa, na escola, no trabalho, perante 

as orientações das autoridades de saúde, das 

medidas que são propostas de confinamento e 

de segurança para cumprirmos e cooperamos 

minimizando a propagação do vírus; 

responsabilidade respeitando tempos e espaços, 

mas cuidando para que ninguém fique 

esquecido.  

Uma vez que ficou determinado neste 

confinamento as escolas continuarem abertas 

para cuidar dos alunos, iremos estabelecer canais 

de diálogo, vias de apoio abertas, desenvolver a 

promoção da saúde consciencializando toda a 

comunidade educativa.  

Muitos encarregados de educação solicitam 

informações para proteger o filho/a, mas a 
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[A educação, o ensino e 

aprendizagem, a 

socialização, o acesso à 

igualdade de 

oportunidades, parece 

que tropeçou perante 

este vírus, relembrando-

nos que nos perdemos 

no provisório, 

arriscamos diferenças e 

conveniências] 

divulgação da realidade não tem esse intuito. 

Observem a realidade do agrupamento: 

▪ Jardim de Infância (0 casos); 1º ciclo (3 

alunos Escola Básica nº 1 de Airães, 

Contactos de Alto Risco:); 

▪ 2º ciclo (1 positivo e 1 Contactos de Alto 

Risco); 3º ciclo (4 positivos e 16 Contactos de 

Alto Risco); secundário (1 positivo); 

▪ Professores e Educadoras (2 Contactos de 

Alto Risco e 1 Acompanhamento familiar); 

▪ Assistentes Técnicos/Operacionais: (1 

positivo e 1 Contactos de Alto Risco). 

 

Nas próximas semanas iremos redobrar a nossa 

ação com a distribuição de equipamento de 

proteção nas escolas. Apesar de não ser 

obrigatório, aconselhamos que os alunos do 1º 

ciclo se façam acompanhar e coloquem sempre a 

máscara de proteção facial, exceto quando 

estiverem a comer. Nesta ação de proteção 

pedimos a colaboração dos encarregados de 

educação/pais para sensibilizarem os 

filhos/alunos para o uso diário da máscara como 

também devem colocar uma máscara de reserva 

na “mochila”. 

Vamos ajudar as famílias, oferecendo a todos os 

alunos(as) do 1º ciclo até ao ensino secundário 

um kit com três máscaras certificadas e laváveis 

(25 lavagens cada máscara); as escolas serão 

apetrechadas com um medidor de temperatura 

automático e dispensador de álcool gel sem 

contato físico (igual ao existente na EBS de 

Airães). 

Sabemos que a par do processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos, vamos envolver a 

escola nas situações de saúde, sociais 

e económicas das famílias. O agrupamento tem 

disponível uma equipa composta por uma 

Educadora Social, Serviços de Psicologia e 

Assistentes Operacionais e claro as educadoras e 

professores para ajudar as famílias que ficam em 

isolamento profilático (IP). Apesar da valia online 

implementada ao longo destes meses, iremos 

sempre que possível, organizar os recursos 

assinalados para prestar o melhor e possível 

acompanhamento presencial.        

Conhecemos as fragilidades de alguns 

encarregados de educação para acompanhar 

filho(a) no ensino à distância (E@D), na utilização 

das plataformas que o agrupamento desenvolveu 

e utiliza. Na primeira fase os encarregados de 

educação do Jardim de Infância (JI) e 1º ciclo, 

podem inscrever-se junto da educadora ou 

professor(a) para usufruir de formação para 

manuseamento (utilização do GIAE e Classroom). 

Os alunos do ensino secundário (escalão A e 

numa segunda fase o escalão B) segundo as 

diretrizes do Ministério da Educação estão a ser 

contactados para receber recursos informáticos 

(portátil c/ ligação à internet). Os restantes ciclos 

serão posteriormente.  

Seremos poucos para 

aguentar as muitas 

dificuldades das 

famílias e em particular 

das nossas crianças e 

alunos. A educação, o 

ensino e aprendizagem, 

a socialização, o acesso à 

igualdade de 

oportunidades, parece 

que tropeçou perante 

este vírus, relembrando-

nos que nos perdemos 

no provisório, arriscamos diferenças e 

conveniências. Neste momento e face ao que 

vivemos, urge cuidar, proteger e salvar vidas em 

todos os sentidos, porque a pandemia tem uma 

coisa que nos fez perceber melhor: Somos parte 

de um todo, pertencemo-nos. 

Podem contar com o Agrupamento de Escolas de 

Airães, sabemos o que podemos ser se todos 

unirmos forças. 

Atenciosamente, 

                               O Diretor 

 

                          Jorge Morgado 


